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"ח   עיקרי הדו

בשנת בריא" פעיל ו"אורח חיים תכנית סיכום כללי: דוח הערכה זה מתמקד בהערכת 

שנת תשע"ב הייתה בסימן "אורח חיים בריא" במערכת החינוך כולה, בין  הלימודים תשע"ב.

היתר לאור הכרזת השר כי זהו הנושא השנתי; הדגש היה על קידום תזונה בריאה ועידוד 

 ייחודית תרומה לתכניתחד עם זאת, ולמרות הדגש המערכתי, נראה כי י פעילות גופנית.

בנושא בבתי הספר, כפי שבא לידי ביטוי בהיקף הפעילויות הרלבנטיות  העיסוק להרחבת

שילוב אורח חיים בריא בלמידה השוטפת  );במיוחד לתלמידים אך גם לאוכלוסיות נוספות(

  והבניית תכנית עבודה לתחום. נים;ם שומיסוד התחום באפיקיובמפגשים ייעודיים; 

במקביל, נראה כי יש פוטנציאל לקדם שינוי בקרב התלמידים, ולעודד התנהגויות בעלות אופי 

בריא יותר הן בתחום התזונה והן בכל הקשור לפעילות הפנאי. זאת ועוד הצורך בשינוי בולט 

  במיוחד בקרב התלמידים אשר בבתי ספר שהשתתפו בתכנית.

בקרב התלמידים נתפס כנושא חשוב וראוי  לבריאות וחינוך בריא חיים אורח קידוםככלל, 

כתורמות לתלמידים. בנוגע לתכנית, הרוב מרוצים ממנה  והפעילויות שנעשו כדי לקדמו

הידע, הן ברמת הגברת המודעות הרחבת ומזהים את תרומתה לתלמידים הן ברמת 

כולם היו רוצים להמשיך בתכנית ולקדם . כמעט התנהגותבואף בשינוי לחשיבות הנושא 

 .בשנה הבאה גם אורח חיים בריא

ת בתי ספר המשתתפים בתכנייישום התכנית והפערים בין  אופןבמחקר ההמשך נבחן את 

  שנת אורח חיים בריא.מזוהה כלמדגם ארצי מייצג בשנה שאינה 

  

היחידה לתכניות משלימות למידה בשיתוף עם המפקחת על תחום הבריאות והמפמ"ר 

לחינוך גופני, פועלים במסגרת חוק "ארוחה יומית לתלמיד" להטמעת תכניות חינוך לבריאות 

  הן: על ידם בבתי ספר. מטרות תכנית "אורח חיים פעיל ובריא" שהוגדרו 

  ל ובריא בקרב תלמידים;. להביא לשינוי התנהגותי ולאורח חיים פעי1

   ;. להביא לשינוי עמדות ודעות בנושא אורח חיים פעיל ובריא בקרב תלמידים, מורים והורים2

. להעשיר ולהדריך את הצוות החינוכי, את התלמידים ואת הוריהם בתחומי התזונה 3
בעזרת אנשי המקצוע הבאים: רופאים, דיאטניות קליניות, אחיות והפעילות הגופנית 

  מכות ומורים לחנ"ג.מוס

בשנת תשע"ב ה'מרכז האוניברסיטאי אריאל'  .ידי ספק חיצוני- התוכנית מתוקצבת ומלווה על

  נבחר ללוות את בניית התכנית ויישומה בבתי הספר. 

מחקר ההערכה נועד לבחון את אופן יישום התוכנית לקידום אורח חיים פעיל ובריא בבתי 

התנהגות התלמידים בתחומי התזונה, פעילות הספר ואת השפעותיה הנתפסות הן על 

צוות בית הספר, תלמידים וקהילה  –הפנאי והפעילות הגופנית והן על עמדות הנוגעים לדבר 
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בתחומים אלו, באופן שיסייע בידי בעלי העניין להחליט באיזה אופן כדאי להמשיך ולקדם  –

  את החינוך לבריאות בשנים הבאות.

החל בתחילת שנת תשע"ב, עם תחילת יישום : המחקר שנתי-הינו דוההערכה מערך 

הדו"ח הנוכחי מסכם את ממצאי ההערכה התכנית ויסתיים בסוף שנת הלימודים תשע"ג. 

אופן יישום  ב אחרוקלשנת תשע"ב. מחקר ההמשך (בשנת הלימודים תשע"ג) יאפשר לע

פשר לבחון וכן יא והטמעת התכנית בשנה שלא הוגדרה כ"שנת אורח חים בריא" מערכתית

(לפי  שינוי בהתנהגויות התלמידיםאת הו לאורך זמן עמדות השותפים לתוכניתאת 
  . דיווחיהם)

החלק הכמותי, נסקרו תלמידים  במסגרתשילב חלק כמותי וחלק איכותני. ההערכה  מחקר

מנהלים ומחנכים הן בבתי ספר אשר השתתפו  סקרים טלפוניים עם בכיתות והתקיימו

דגמו כדי להוות מדגם בשנת תשע"ב והן בבתי ספר אשר נ בריא"פעיל "אורח חיים בתכנית 

שניתן יהיה ללמוד על המתרחש בתחום בהקשר לאורח חיים בריא ללא קשר  כךארצי מייצג (

  לתכנית), כמפורט: 

 ;2012מרץ -': נסקרו באמצעות שאלונים בכיתות, בחודשים פברוארה- תלמידי ד' .1
בתי  58-לומדים בהתלמידים,  1,380-ובתכנית שספר  בתי 24-מתלמידים  517

  אשר במדגם ארצי מייצג.דוברי עברית ספר 
מחנכים  116 -ו  מנהלים 13: נסקרו טלפונית צוות בית הספר, משתתפים בתכנית .2

  ).2012יולי -בתי ספר שבתכנית (בחודשים יוני 25מתוך 
מחנכים  282-נהלים, ומ 245: נסקרו טלפונית צוות בית הספר, מדגם ארצי מייצג .3

שלא משתתפים באף תכנית רשמית ומהווים  דוברי עברית בתי ספר 300מתוך 

  ).2012יולי -מדגם ארצי מייצג (בחודשים יוני

 בתי ספר מנהלירכזים יישוביים,  ראיונות אישיים עםבמסגרת המחקר האיכותני התקיימו 
(תפקיד שלא הוגדר בכל בתי  מובילי בריאות בית ספרייםבחלק מבתי הספר אף עם ו

  . הספר)

(שנה לאחר מועד  2013ו' בחודש מרץ - בשנת תשע"ג הועברו שאלונים בכיתות לתלמידי ה'
  ). 2013יולי - ההעברה הראשון) ובימים אלו מתקיימים נסקרים טלפונית מחנכים והורים (יוני

  להלן יוצגו עיקרי הממצאים שעלו בשנת תשע"ב. 

שילב חלק כמותי וחלק איכותני. במסגרת החלק הכמותי,  רכהההע מחקרבשנת תשע"ב 

נסקרו תלמידים בכיתות באמצעות שאלונים, והתקיימו סקרים טלפוניים עם מנהלים ומחנכים 

הן בבתי ספר אשר השתתפו בתכנית והן בבתי ספר אשר במדגם ארצי מייצג (כדי שניתן 
  ללא קשר לתכנית).  יהיה ללמוד על המתרחש בתחום בהקשר לאורח חיים בריא

במסגרת המחקר האיכותני התקיימו ראיונות עומק עם כל רכזי החינוך לבריאות היישוביים 

וכן ראיונות עם  מנהל ומוביל בריאות בית ספרי (אם היה כזה) בשני בתי ספר בכל יישוב 

  אשר נבחרו באופן אקראי.

רח חיים פעיל ובריא" השתתפו להלן יוצגו עיקרי הממצאים. לתשומת לב, מכיוון שבתכנית "או

קבוצת ההשוואה במדגם ארצי מייצג הינה דוברי עברית רק בתי ספר דוברי עברית, 

  .בלבד
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  העיסוק באורח חיים בריא בביה"ס בשנת תשע"ב ובשנים קודמות
כל המנהלים ומובילי הבריאות מבתי ספר שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא", וכמעט כל 

וקיימו פעילויות בנושא  יישמו בשנת תשע"ב את התכניתדיווחו כי הם   בתכניתהמחנכים 

מהמחנכים  90%- וכ המנהליםבמקביל, במדגם ארצי מייצג (דוברי עברית) כמעט כל  בריאות

פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים  -בהתאמה  בכיתתםבביה"ס או  –התקיימו דיווחו כי 

  בריא וחינוך לבריאות.

החלו לקיים פעילויות דיווחו כי  שהשתתפו בתכניתוכמחצית מהמחנכים  המנהליםמ כמחצית

בשנים  –והיתר  שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בשנה הנוכחית (תשע"ב),

קודמות (בד"כ באופן עצמאי ולא באמצעות תכנית ממוסדת). בנוסף, כמעט כל המנהלים 

"אורח חיים פעיל  התכניתליישם את  חלו וכשלושת רבעי מהמחנכים בתכנית דיווחו כי ה
. שני הגורמים המובילים בהנעת ההצטרפות לתכנית, לפי דיווחי המנהלים הם ובריא" השנה

  של המנהל (ובמידת מה גם הפיקוח עם הבריאות). יוזמה אישיתאו  הרשות

 מהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי החלו 40% -מהמנהלים וכ 60% -לשם השוואה, כ
) 70%- לקיים פעילויות בתחום הבריאות כבר בשנים קודמות. גם בקבוצה זאת, הרוב (כ

שציינו שהופעלו תכניות  דיווחו שהתקיימה תכנית עצמאית בביה"ס (בתשובות משתתפים

  ממוסדות בעבר בלטו "תפור עלי", "שנלי" ו"זוזו").

חום הבריאות מייחסים את העיסוק בקידום תשהשתתפו בתכנית  בכל מקרה, מחנכים

  .ונושא הבריאות בתשע"ב הן לתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" והן לנושא השנתי

 בהבניה רבה יותר של תכנית העבודהמיקדו את השינוי השנה  מנהלים שהשתתפו בתכנית
אורח חיים בריא (כולל הרחבתה לכל שכבות הגיל בבית הספר ולרוב תחומי הדעת)  בתחום

רכישת ציוד, העסקת כוח אדם מקצועי בתחום וביצוע פעילויות ששימש ל תוספת תקציבוב

 אינטנסיביותמיקדו את  השינוי במיוחד ברמת  שהשתתפו בתכניתרלבנטיות. המחנכים 
  העיסוק בנושא ובעקבותיו הגברת המודעות לנושא הבריאות בקרב התלמידים.

כמות הפעילויות בתחום מנהלים במדגם ארצי מייצג דיווחו בעיקר על הרחבה של מגוון או 

(במיוחד פעילויות נקודתיות או תקופתיות) והיו שהתייחסו גם לקביעת מדיניות בית ספרית 
  בנושא אורח חיים בריא ולבניית תכנית עבודה בתחום, אך בהיקפים קטנים.

  תפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות הבית ספרית
קידום אורח חיים בריא או חינוך ו כי רוב המנהלים והמחנכים שהשתתפו בתכנית דיווח

. זאת ועוד, רוב המנהלים העידו כי זאת קדימות חדשה וכי לבריאות הוגדר כקדימות השנה
חל שינוי במדיניות הבית ספרית בעקבות הכניסה לתכנית, שבא לידי ביטוי, לדבריהם, 

קות פעילות במיוחד בשינוי תזונת התלמידים (והגבלת צריכת המתוקים), קיום יותר הפס

  ובאופן כללי מודעות רבה יותר לנושא בקרב התלמידים. 

 80%תמונה דומה עלתה גם במדגם ארצי מייצג: שיעור לא מבוטל מהמנהלים ומהמחנכים (
 60%- בהתאמה) דיווחו כי קידום בריאות היה אחת מהקדימויות הבית ספריות וכ 90%-וכ

  ם במדיניות הבית ספרית. שזאת קדימות חדשה הבאה לידי ביטוי גם בשינויי

  ), גם כן, העריכו שבבית ספרם עסקו בנושא זה כמרכזי.90%- לבסוף, רוב התלמידים (כ

נובע, בין היתר, מהגדרת שנת   - חוצה קבוצות וסוגי משיבים  –ייתכן שהיקף העיסוק בנושא 

  תשע"ב כשנת בריאות. 
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) 11רוב המנהלים בתכנית (שנועדו לקדם אורח חיים בריא בבית הספר,  מנגנוניםמבחינת 
(חלק שבאחריותו תכנון ובניית התכנית לתחום והוקם צוות היגוי בית ספרי פעיל דיווחו כי 

מנהלים וכמחצית מהמורים  9את התכנית). כמו כן,  להוציא לפועלאף ציינו שמתפקידו גם 

שמעבירה לתלמידים חלק  לתחוםקיימת מנהיגות תלמידים בתכנית אף דיווחו כי 

  בנושא אורח חיים בריא.  פעילויותמה

 10: כתיבת תכנית פעולה לתחום מאפיינת יותר את בתי הספר אשר השתתפו בתכנית
מהמנהלים במדגם ארצי מייצג) דיווחו כי  60%-המנהלים שבתכנית (לעומת כ 13מתוך 

 60%לעומת  90%נכתבה תכנית כזאת. אותו הדפוס משתקף גם בדיווחי המחנכים: 
היא וחו כי נכתבה תכנית פעולה באופן מלא. בנוסף, רוב המחנכים  דיווחו כי בהתאמה דיו

  הותאמה לצרכי כיתתם.

בתחום קידום  יעדים ומטרות) דיווחו כי הוגדרו 90%- רוב המחנכים שהשתתפו בתכנית (כ

  .הוגדרו יעדים ומטרות רב שנתיים בתחוםש –ושלושת רבעי  לשנת תשע"בבריאות 

: כשליש מהמחנכים שבתכנית דיווחו כי פחות ממוסדנמצא כרכים שלב איתור ומיפוי הצ
  באופן מלא. נעשה מהלך לאיתור ומיפוי צרכים בתחום בקרב תלמידי כיתתם

, מדיווחי המנהלים בתכנית עולה לכללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה בבית הספרבנוגע 
במדיניות הבית ספרית בכל כי  חל שיפור בתזונת התלמידים בשנת תשע"ב בעקבות שינויים 

הנוגע ל"מדיניות ממתקים", כיבוד באירועים ובמפגשי צוות ומעורבות הצוות (שאלות, או 

  הנחיות) בנוגע למזון המובא מהבית, שמהותם יותר מעורבות והקפדה על תזונה בריאה.

מסתמנת כנוהג מקדם בריאות הנפוץ ביותר בבתי  מעורבות הצוות בארוחת העשר

צוות ההוראה נוהג : הרוב המוחלט, מקרב כל הנסקרים, מדווחים כי הקבוצות הספר בשתי

. שינוי בכלל זה לשאול, להתייחס או להנחות את התלמידים לגבי המזון המובא מהבית
בולט יותר בקרב המשתתפים  שמהותו יתר הקפדה על תזונה בריאה,בשנה האחרונה, 

  בתכנית (מנהלים ומחנכים). 

האוסרת הבאת ממתקים מיושמת מעט יותר בבתי ספר אשר במדגם מדיניות נראה כי 

מנהלים בתכנית (=כמחצית) וכשלושת רבעי מאלו  7(למרות שהפער קטן):  ארצי מייצג

ו/או חטיפים לבית הספר.  כי חל איסור על הבאת ממתקיםשבמדגם ארצי מייצג דיווחו 
בהשוואה למשתתפים  יותר במדגם ארצי מייצג 3%מהמחנכים ( 70%- במקביל, קרוב ל

בתכנית) דיווחו שיש מדיניות כזאת. זאת ועוד, בקרב משיבים אשר השתתפו בתכנית, 

  מיוחס יותר לשנה האחרונה. -עצם החלת הנוהג וצמצום צריכת הממתקים   - השינוי  

דוגל  ספרםדיווחי כלל התלמידים דומים: כשלושה רבעים מהתלמידים העידו כי בית 

אכילת ממתקים וחטיפים בבית הספר ורובם דיווחו שקיימת הקפדה על  במדיניות של איסור

כך (מעט יותר בבתי הספר הממלכתיים בהשוואה לממ"ד). גם בקרב התלמידים, הבחנה לפי 

על איסור הבאת  פחותהשתתפות בתכנית העלה כי בקרב המשתתפים בתכנית מקפידים 

  ממתקים ו/או חטיפים.

ולדת ואירועים דוגלת בשילוב בין ממתקים לכיבוד בריא לרוב, מדיניות הכיבוד בימי ה

(פירות, ירקות) ואילו מדיניות הכיבוד במפגשי צוות שמה אף דגש רב יותר על כיבוד 
בערך שני שליש מהמנהלים וקרוב למחצית מהמחנכים בשתי הקבוצות  דיווחו על  :בריא

את, שיעור המחנכים שדיווחו בין ממתקים לכיבוד בריא בימי הולדת ובאירועים. עם ז שילוב

  פער).  12%על כיבוד מתוק גדול יותר במדגם ארצי מייצג (
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) מהמנהלים שהשתתפו בתכנית וכשני שליש מהמנהלים במדגם ארצי מייצג 7כמחצית (
למפגשי הצוות. בהערכות המחנכים נמצא דמיון גדול יותר  להביא כיבוד בריאדיווחו כי נהוג 

על  –דיווחו על כיבוד בריא בלבד במפגשים (וכשליש  60%-בין הקבוצות כאשר קרוב ל

  .באופן יחסי, בכל הנוגע לנוהג זה מדווחים פחות שינויים המיוחסים לשנה האחרונהשילוב.  

  תכנון תכנית פעולה בית ספרית והפעלתה
הם עצמם היו מעורבים בתכנון התכנית הבית (בשתי הקבוצות) דיווחו כי  המנהליםרוב 

ספרית לתחום אורח חיים בריא ובהגדרת הנושאים והפעילויות שהתקיימו במסגרת 

בתכנון תכנית הפעולה הבית ספרית היה . לפי עדויותיהם לגבי מעורבות הצוות, לרוב זאת

כל המורים או היו מעורבים  בהפעלת התכניתו , ואילמעורב צוות מצומצם ממורי ביה"ס

  . צוות מצומם

(למרות  בתכנון הפעילות(בשתי הקבוצות), כמחציתם היו המעורבים  המחנכיםלפי עדויות 
היו מעורבים  60%-שהמעורבות קצת יותר גדולה בקרב המשתתפים בתכנית) וכ

  .בהפעלתה

בכל לבית הספר יש עצמאות  דיווחו כי המנהליםכמעט כל , המשתתפים בתכניתמקרב 

הקשור לאופן הפעלת התכנית לקידום אורח חיים בריא (בבחירת הפעילויות, בהחלטה איך 

רוצים לשמר את המינון שהיה לשלב ומה לעשות בתחום זה בבית הספר), ורובם היו  

  בהפעלתה  ובהתאמתה לצרכיהם. השנה בין רמת ההבניה בתכנית לחופש וגמישות

דיווחו כי יש להם עצמאות בכל  מהמחנכים 70%- כלמתרחש בכיתה, במקביל, בנוגע 

 - 30%, אולם רוצים לשמר את המינוןהיו  –וכמחצית  הנוגע להפעלת התכנית בכיתה
  יותר גמישות דווקא.  –ביקשו יותר הבנייה וחמישית 

מאלו שבמדגם ארצי מייצג דיווחו  60%- שבתכנית, לעומת כ המנהלים 13מתוך  10כאמור, 

תכנית הפעולה הבית  המנהלים שבתכנית. לפי דיווחי נכתבה תכנית פעולה בית ספריתי כ

, כולל: ימי שיא, הרצאות, פירוט של תכנים הפעלות ופעילויותכוללת לרוב, ספרית לתחום 
פעילויות ספורט וכד'. בהיקפים קטנים יותר דווח כי התכנית כוללת יעדים ומטרות ו/או 

  ם.פעילויות לפי לוח זמני

כאל בסיס לשינוי: תכנית דינמית בשתי הקבוצה נמצא כי לרוב, ההתייחסות לתכנית היא 

לעבודה שעוקבים ופועלים בהתאם למוגדר בה אך גם מתקנים ומעדכנים בהתאם 

  לשטח. 

לפי דיווחי המנהלים שבתכנית, בכתיבת תכנית הפעולה הבית ספרית היו מעורבים המנהל 

מהמנהלים במדגם  54%-40%). לשם השוואה, בין 4יל בריאות (), וכן מוב6וצוות ההיגוי (

  ארצי מייצג דיווחו כי בתכנון היו מעורבים מורה מהצוות, המנהל או כל הצוות.
  פעילויות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר

התלמידים עסקו השנה באורח חיים בריא כמעט כל המנהלים, משתי הקבוצות, העריכו כי 

. רוב המנהלים לבריאות קצת או הרבה יותר בהשוואה לשנים קודמותאו בחינוך 
שבתכנית ייחסו זאת גם להכרזה על שנת תשע"ב כ'שנת אורח חיים בריא' וגם לתכנית 'אורח 

חיים פעיל ובריא'. מנהלים במדגם ארצי מייצג, ייחסו זאת גם ל'שנת אורח חיים בריא' 

  ) ולדברים אחרים.75%-), אך גם לתכניות אחרות בביה"ס (כ86%(

(משתי הקבוצות)  דיווחו  המנהליםבהתייחס להיקף העיסוק בפעילויות ספציפיות, גם כן, רוב 
הקניית כי חלה עליה, ביחס לשנה שעברה. במדרג הראשון, מסתמנת עליה בהיקף העיסוק ב
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 בנושאים אחרים הקשורים לחינוך לבריאותאו  תזונה נכונה ומניעת השמנהבנושא  ידע
בנושאים הקשורים לחינוך לבריאות (כמו יצירה, משחקים, חידונים,  בפעילות חווייתית וכן

ספורטיבית בבית או  בפעילות גופניתעליה בהיקף העיסוק  –צעדות וכד'), במדרג השני 

או שגרת יום פעילה (הכוללת תחנות, משחקים ספורטיביים וכד')  הפסקות פעיל�ת, ובהספר
בפעילות גופנית או ספורטיבית אחרי שעות בהיקף עיסוק ובסוף, תוארה גם עליה 

  (למרות שרבים לא ידעו להשיב לגבי פעילות זאת). הלימודים

, נמצא אותו המדרג למרות שהיקף העלייה המתוארת בעיסוק בכל אחת המחנכיםבקרב 
מהפעילויות גדול יותר בקרב מחנכים שהשתתפו בתכנית בהשוואה לאלו שבמדגם ארצי 

  ).20%-ל 8%(הפערים נעים בין מייצג, 

מהמנהלים שהשתתפו בתכנית דיווחו כי תכנית "אורח חיים פעיל ובריא" הייתה מיועדת  10

רק לחלק משכבות הגיל. כולם דיווחו כי בתכנית השתתפו כל  3 -לכל שכבות הגיל בביה"ס, ו

יווחו כי ד ארצי מייצגמהמנהלים במדגם  70%התלמידים משכבות הגיל שנבחרו. במקביל, 

מיועדות לכל התכנית או הפעילויות המיועדות לקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות היו 

  שכבות הגיל בביה"ס. 

שולב (בשתי הקבוצות) דיווחו כי הנושא  המנהליםרוב  :שילוב הנושא בתחומי דעת

השונים באופן נרחב יותר בהשוואה לשנים קודמות. במקביל, רוב  בהוראת תחומי הדעת

באופן נרחב  -בהוראת תחומי הדעת השונים  -דיווחו כי הנושא שולב בכיתתם  המחנכים

מאלו  80% - מהמחנכים שבתכנית לעומת כ 90% - יותר בהשוואה לשנים קודמות (כ

בשיעורי שפה, אך גם בהוראת שבמדגם ארצי מייצג). הנושא שולב במיוחד בשיעורי מדעים ו

מקצועות אחרים (בין אם באמצעות עיסוק בטקסטים ובקטעי מידע בתחום או בעזרת מצגות, 

  סרטונים ופעילויות מתוקשבות רלבנטיות). 

הרצאות, שיעורים או  -התקיימו  מפגשים הרוב דיווחו כי  :מפגשים ייעודיים לתלמידים

. לתלמידים, לרוב במסגרת מערכת השיעורים בנושאי בריאות -העברת ידע בדרך אחרת 
לפי דיווחי המחנכים, מפגשים מסוג זה רווחים ותדירים מעט יותר בקרב המשתתפים 

  פער).  10%בתכנית (

קיים דמיון בין דיווחי המחנכים שהשתתפו בתכנית לאלו במדגם ארצי  תכני המפגשיםלגבי 

ונה נכונה ומניעת השמנה, שמירה על תזמייצג: הרוב דיווחו כי התקיימו מפגשים בנושאי 

 90%- (קרוב ל והקפדה על סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאות  היגיינה אישית
 85%(קידום בריאות ומניעת מחלות ויותר). מעט פחות דיווחו כי התקיימו מפגשים בנושא 

(כגון: צריכת  מניעת התנהגות סיכוניתבהתאמה). שלישי במדרג עלה נושא  80%-ו
 70%- ו 61%אלכוהול וסמים, עישון, מניעת אבדנות, בטיחות בדרכים, הפרעות אכילה וכד') [

בהתאמה] . באופן שיטתי, אחוז המדווחים על קיומם של מפגשים בכל נושא (למעט העיסוק 

במניעת התנהגות סיכונית) מעט יותר נמוך בקרב משיבים מדגם ארצי מייצג, אולם בפער 

  ). 6%-2%קטן (

מכלל התלמידים דיווחו כי דיברו איתם על כל אחד מהנושאים  87%-ל 44%, בין במקביל

הקשורים לאורח חיים בריא וקידום חינוך לבריאות לפחות פעם אחת. הנושאים הבולטים 

חשיבותה של פעילות , תזונה נכונה וחשיבותה לבריאותיותר בשיח הבית ספרי היו: 

). 80%ותרומתה לבריאות (מעל  ואסתטיתוהקפדה על סביבה נקייה לבריאות  גופנית
השוואה בין תלמידים מבתי ספר שבתכנית למדגם ארצי מייצג העלתה שתלמידים בתוכנית, 

הצהירו בשיעורים גבוהים יותר על עיסוק בתכני אורח חיים בריא בהשוואה לדיווחי 

  ).19%-6%מקביליהם במדגם הארצי המייצג (הפערים נעים בין 
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וחלט של בתי הספר, ללא קשר להשתתפות בתכנית, דווח כי התקיימו ימי : ברוב המימי שיא

יותר). רוב המחנכים דיווחו  –שיא (כמחצית דיווחו כי התקיים יום שיא אחד או שניים והיתר 

  בהתאמה).  85%-ו 88%שכיתתם השתתפה בהם (

הלים מהמנ 90%- בתכנית  וכ המנהלים: כל פעילות גופנית לתלמידים במסגרת בית הספר

כי בבית ספרם מתקיימים שני שיעורי חינוך גופני בשבוע דיווחו  –במדגם ארצי מייצג 

. בערך מחצית המחנכים דיווחו על קיום פעילות (באופן רגיל וללא קשר לתכנית) לכל כיתה
  ). 47%לעומת  55%גופנית נוספת לתלמידים, קצת יותר בקרב המשתתפים בתכנית (

: כמעט כל המנהלים שבתכנית וכמחצית אורח חיים בריא רכישת ציוד במסגרת קידום
מהמנהלים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי רכשו עבור בית ספרם ציוד מתאים לקידום התחום, 

  ונופש או משחקי חצר. ציוד ספורטובמיוחד 

: כמעט כל התלמידים דיווחו כי בבית הפסקות פעילות, ופעילות נוספת בזמן ההפסקות
בתדירות של פעם בשבוע או יותר). כשליש  60%-הפסקות פעילות, (כ הספר מתקיימות

, לוקחים חלק פעיל בכל פעם שמתקיימות בבית ספרם הפסקות פעילותדיווחו כי הם 
  וכמחצית לפעמים.

לגבי העיסוק בפעילויות אחרות בהפסקות, לפי דיווחי התלמידים ניכרת העדפה לפעילות 

משחק בכדור או מבנות): הפעילות המועדפת היא  אקטיבית בחצר בית ספר (בנים יותר

(שני שליש דיווחו כי הם נוהגים כך  תמיד או כמעט כל  במשחקים אחרים בחצר בית הספר
ישיבה עם  –), ובמדרג השלישי 45%( קריאת ספר או הכנת שיעורים –יום), במדרג השני 

בחצר ביה"ס  תקניםמשחק במבזמן ההפסקה או  בכיתה ). בילוי21%( חברים מחוץ לכיתה

  פחות נפוצים (סביב מחצית דיווחו כי אינם נוהגים לעשות זאת). 

 84%-77%מהמנהלים שהשתתפו בתכנית ובין  8: פעילות לקידום אורח חיים בריא לצוות
עצמם וצוות בית הספר בקיאים  מהמנהלים ומהמחנכים בשתי הקבוצות העריכו כי הם

. למרות שהפערים קטנים מאוד ונה ופעילות גופניתבנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכ
) מחנכים שבמדגם ארצי מייצג העריכו שהם בקיאים יותר בנושאים אלו בהשוואה 4%(

למחנכים שבתכנית. בנוסף, מנהלים במדגם ארצי מייצג העריכו שהם עצמם בקיאים יותר 

  פער). 7%מצוות בית הספר בנושא (

 בתכנית המנהליםמ 8: ותית מזה שיועד לתלמידיםהיקף הפעילויות למורים נמוך משמע
התקיימו מפגשים או פעילויות ייעודיות דיווחו כי  ארצי מייצגומחצית מהמנהלים במדגם 

העידו על  כשהמחנכים. בנושא אורח חיים בריא או חינוך לבריאות לצוות המורים

 45%ות גדל: השתתפותם בפעילויות כאלו ההיקף הצטמצם באופן כללי והפער בין הקבוצ
דיווחו כי השתתפו בפעילויות  ארצי מייצגבמדגם  מהמחנכיםבתכנית וכחמישית  מהמחנכים

כאלו (ייתכן כי הפער בין הקבוצות מרמז על הצלחה מסוימת, של התכנית, בהרחבת מעגל 

בעל מקצוע חוץ של  בהרצאות או סדנאותההשפעה מהתלמידים לקהילה). לרוב מדובר 

בנושא אורח חיים בריא או תזונה נכונה, שהתקיימו בית ספרי (רופא, אחות, תזונאית וכד') 

  במסגרת בית ספרית עבור מורים או מורים ותלמידים ו/או הורים במשותף. 

מהמחנכים שהשתתפו בפעילויות אלו דיווחו כי השתתפותם  75%-70%בכל מקרה, בין 

  סייעה להם לקדם את תחום החינוך לבריאות. 

דיווחו כי ההורים היו מעורבים במתרחש בתחום הבריאות  המנהליםרוב  מעורבות הורים:

רחש בבית לגבי המת יודעווהחינוך לבריאות; מסתבר, לפי דיווחיהם, שההורים במיוחד 

. לפי דיווחי המנהלים, היוו קהל יעד לחלק מהפעילויותהספר ובנושא אורח חיים בריא ו
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בתחום החינוך לבריאות בבית  בתכנון הפעילותבהיקפים קטנים יותר הם אף השתתפו 

 והעבירו הרצאות או פעילויותבמדגם ארצי מייצג)  54%-מנהלים שבתכנית ו 5הספר (
  .בהתאמה) 83%-ו 4בנושא (

 63%: לגבי קיומן של פעילויות ייעודיות להורים פחות חיוביות המחנכיםדיווחי 
מאלו במדגם ארצי מייצג דיווחו כי התקיימו מפגש/ים  37% - מהמחנכים שהשתתפו בתכנית ו

אחד או שניים) בנושא להורים. ייתכן שהפער נובע מכך שהמחנכים התייחסו  –(לרוב 

למפגשים להורים בבית הספר. בכל מקרה, מדיווחי למפגשים להורי כיתתם והמנהלים 

  המחנכים עולה פער במאמצים להרחבת ההשפעה למעגל ההורים, בין הקבוצות.

  הרגלי התלמידים בנושאי אורח חיים בריא
ביקשנו מהתלמידים להעיד הן על דפוסי פעילויות הפנאי  מחקר הערכה תשע"בבמסגרת 

שלהם אחה"צ והן על דפוסי צריכת המזון שלהם כאינדיקציה להתנהגויותיהם בנושאים אשר 

בלב קיום אורח חיים בריא  ואשר ניתן עליהם דגש במהלך השנה. התלמידים נשאלו על 

ייצגים את נוהגיהם לפני דפוסי ההתנהגות שלהם בתחילת שנת הלימודים, בהנחה שהם מ

תחילת יישום התכנית. במחקר ההמשך נוכל לבחון האם חלו שינויים בדפוסי ההתנהגות של 

  יושמה התכנית בבית הספר. התלמידים בנושאים אלו, אחרי שנה שבה 

דיווחו  מהתלמידיםויותר  90%: כצפוי, הרגלי הפנאי של התלמידים בשעות אחר הצהרים

מדי יום. זאת ועוד,  נוהגים לשחק במחשב או בטאבלטוכי הם  יהצופים בטלוויזכי הם 

קרוב לשני שליש צופים בטלוויזיה יותר משעה ביום, וכמחצית משחקים במחשב ובטאבלט 

יותר משעה ביום (רוב התלמידים שאינם צופים בטלוויזיה או משחקים במחשב לומדים 

בתכנית לאלו במדגם ארצי מייצג דתי).  השוואה בין תלמידים המשתתפים -במגזר הממלכתי

  העלתה כי משך צריכת 'זמן מסך' רבה יותר בקרב התלמידים בתכנית.

: לתדירות השתתפותם במגוון פעילויות פנאי אחה"צהתלמידים אף התבקשו להתייחס 
מקדישים לה מספר פעמים בשבוע),  90%-מלבד הכנת שיעורים (פעילות אשר כצפוי יותר מ

לפי דיווחי התלמידים הם מעדיפים לעסוק בפעילויות בעלות אופי פעיל על פני פעילויות 

(בחצר, בגינה, במגרש, עם אופניים וכד')  בחוץ, לבד או עם חברים, משחק , כולל:"שקטות"
(כמו: משחקי כדור, ריצה, ריקוד, שחיה, אמנויות לחימה) [כשני  רטהשתתפות בחוג ספוו

 –; ובסוף )60%-(כ קריאת ספרוגם  מפגש עם חברים בביתלאחר מכן, בפער קטן,  ;שליש]
משתתפים בפעילות מסוג זה  45%-(כ פעילות של תנועת הנועראו  חוג שאינו ספורט

  פעם בשבוע). לפחות

סך השעות שהם מקדישים בשבוע רגיל אחר הצהרים, כשהתלמידים התבקשו להעריך את 

דיווחו כי נוהגים להקדיש בערך שעתיים או יותר  60%-לפעילות גופנית או ספורטיבית, כ

דיווחו שהם נוהגים לעסוק בפעילות ספורטיבית  40%-בשבוע לפעילות גופנית, בעוד שכ

היקף העיסוק במשך פחות משעה בשבוע. השוואה לפי השתתפות בתכנית העלתה כי 

בפעילות גופנית אחה"צ בקרב משתתפי התוכנית נמוך יותר בהשוואה לעמיתיהם במדגם 

  בעיקר בקרב תלמידים מבתי ספר ממלכתיים.  ארצי מייצג,

מעריכים כי הם צועדים  60%בנוסף, נראה כי התלמידים אינם מרבים ללכת ברגל: כמעט 

  ברגל פחות מרבע שעה ביום. 

באופן כללי, עמדות התלמידים כלפי פעילות גופנית חיוביות והם מפגינים נכונות להגדיל את 

היקף עיסוקם בפעילות מסוג זה: הרוב נהנים מפעילות גופנית וחושבים שחשוב לעסוק בה 
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היו מעוניינים להשקיע יותר זמן בפעילות גופנית בהשוואה לעת ) 70%-ושיעור ניכר (כ

   זמן שהם משקיעים בה בפועל עפ"י דיווחיהם).הנוכחית (ללא קשר ל

  דפוסי התנהגות התלמידים, ידע ועמדות בתחום התזונה
 ארוחת עשר, ארוחת צהרים וארוחת ערב לאכול בקביעות) נוהגים 80%-רוב התלמידים (כ

. תלמידי התכנית דיווחו בהיקף קטן יותר על ארוחת בוקרוכמחציתם נוהגים לאכול בקביעות 
  פער).  10%עה של ארוחת עשר וארוחת צהריים (סביב אכילה קבו

  הרוב התלמידים  נוהגים לאכול את ארוחת הערב ביחד עם חלק או כל בני משפחתם.

דיווחו כי אכלו ביום  80% -לכ 73%: בין נראה כי התלמידים צורכים אוכל מגווןככלל, 

ים ("כריך בריא", בשר, שקדם לסקר, לפחות בארוחה אחת, כל אחד ממגוון סוגי מזונות בריא

דיווחו כי אכלו ביום שקדם לסקר, לפחות  70%-40%פחמימות, ירק ופרי). במקביל,  בין 

בארוחה אחת, כל אחד ממגוון 'מתוקים' (כמו דגני בוקר עם או בלי חלב, ממתקים, מעדן חלב 

  ממותק, "כריך מתוק" וחטיף דגנים).

: כשלושה ם בתדירות הגבוהה ביותרפירות וירקות הם אחד מסוגי המזון אשר נאכלי
רבעים מהתלמידים העידו כי אכלו ביום שקדם לסקר לפחות פרי אחד ולפחות ירק אחד (טרי 

או מבושל). כמו כן, כשהם התבקשו להעריך את צריכת הירקות והפירות שלהם באופן כללי, 
 40%- ק אחד (וכ) דיווחו עי נם נוהגים נוהגים לאכול בכל יום לפחות פרי או יר90%רובם (

  פריטים).  5אוכלים לפחות 

רק מיעוט דיווחו על ו ) דיווחו כי הם נוהגים לשתות מים80%-עור ניכר מהתלמידים (כשי

כאשר בוחנים את דיווחי התלמידים לגבי המשקאות שצרכו ביום  שתיית מיץ ממותק או מוגז.

ניכרת העדפה למים שקדם למילוי הסקר מתקבלת תמונה מגוונת יותר, למרות שעדיין 

כמעט כולם שתו מים אך כמחצית אף דיווחו כי צרכו כל אחד מסוגי המשקאות האחרים: (

חלב, שוקו, תה או קפה, מיץ טבעי ומשקה ממותק/מוגז). תלמידי התכנית דיווחו יותר 

  ).10%-7%מאחרים כי הם נוהגים לשתות משקאות אחרים מלבד מים (הפער נע בין 

העריכו כי הם  70%-. עם זאת, רק כחשוב לאכול בריאאמינים כי מהתלמידים מ 90%-כ

העידו על  60%-פער) וכ 7% –(מעט פחות בקרב משתתפי התכנית  לאכול כך נוהגים

לאורך היום (כולל אכילה של חלבונים, פחמימות,  אכילה מגוונת מקפידים עלעצמם כי הם 

  פירות וירקות) מדי יום.

לפני שיוצאים לבית הספר  ארוחת הבוקרו כי חשוב לאכול שני שלישים מהתלמידים העריכ

  (למרות שרק כמחצית, כאמור, נוהגים לאכול ארוחת בוקר באופן קבוע).

(כגון: עוגות, עוגיות, חטיפים מתוקים  ממתקיםכרבע מהתלמידים דיווחו כי הם נוהגים לאכול 
מעט  –ם); תלמידי התכנית לפעמי –ומלוחים) בכל יום או כמעט כל יום (וכשני שליש נוספים 

  פער).  6%יותר (

סיפרו כי הוריהם או אחרים מעירים או מגבילים את כמות הממתקים שהם אוכלים  30%-כ

תמיד או כל יום. בניתוח נוסף נמצא כי לפי דיווחי התלמידים אין קשר בין תדירות צריכת 

  הממתקים לנוהג להעיר לתלמידים לגביהם או להגביל אותם. 

  במסגרת בית הספרהזנה 
כצפוי, שיעור בתי הספר המשתתפים ביוח"א ובמסגרת זאת זוכים להזנה גדול יותר בקרב 

  המשתתפים בתכנית בהשוואה למדגם ארצי מייצג, באופן משמעותי. 
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במדגם ארצי מייצג (מתוך אלו אשר דיווחו כי בבית ספרם מתקיימת  מהמנהלים 65%-כ

שחלקם  –התלמידים או כולם משתתפים בה וכשליש  כרבע) דיווחו כי רב -תכנית הזנה 

דיווחו כי למיטב ידיעתם כל התלמידים נוהגים לאכול את הארוחה  40%משתתפים. בנוסף, 

  שחלקם אוכלים). –שרובם אוכלים (כעשירית  –המוגשת, ואחוז דומה 

 ) משתתפים בפרויקט19%כחמישית (עולה כי  ארצי מייצגבמדגם  התלמידיםלפי דיווחי 
(שוב, נמצא כי תכנית  הזנה בית ספרי ונוהגים לאכול ארוחת צהריים חמה בבית הספר

ההזנה רווחת יותר בבתי ספר אשר השתתפו בתכנית, כאשר כשני שליש דיווחו כי הם 

  נוהגים לאכול את הארוחה המוגשת).

 "אורח חיים השתתפו בתכניתאשר  המנהליםמקרב : שביעות רצון מהמזון ומתכנית ההזנה
שהתייחסו לכך) מרוצים מכל אחד מהמדדים אשר  6מנהלים (מתוך  5או  4פעיל ובריא" 

בנוסף,  טעם, מגוון, טיב האוכל ותכנית ההזנה באופן כללי. :נועדו לבחון את טיב ההזנה

 המנהליםמרוצים מתכנית ההזנה באופן כללי. במקביל, מקרב  בתכנית מהמחנכיםמחצית 
  מרוצים מכל ההיבטים. 60%- כ ארצי מייצגבמדגם 

, ואת הרעיון ביסוד הפעלת התכניתשיבחו את  מרוצים מההזנהאלו שדיווחו כי הם 
ההזדמנות עבור כל התלמידים לאכול מזון בריא ומגוון. מקרב אלו שדיווחו שאינם מרוצים, 

(בזבוז) ואחרים שציינו כי האוכל  שהאוכל לא טעים ומנות רבות נזרקות לפחהיו שפירטו 
  מספיק. תעשייתי ולא בריא

שיש קשר בין ההזנה לתכנית והשיבו לשאלה דיווחו  מנהלים שהשתתפו בתכנית 6מתוך  5

מייצג דיווחו שיש  מהמנהלים במדגם ארצי 70%-. במקביל, קרוב ל"אורח חיים פעיל ובריא

וכן ט בריא ומגוון המותאם לנלמד, תפריקשר. מהמלל עולה כי הקשר נתפס בעיקר בהכנת 

  הקפדה על מזון בריא, הסתייעות בדיאטניות, ושיח בכיתה על הארוחה המוגשת.  

מהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי  80%-וכשבתכנית  מהמחנכיםקרוב לשלושת רבעי 

במסגרת יישום התכנית לאורח חיים בריא בכיתה/ הפעלות בתחום הם עסקו או דיברו 

  .המזון או על הארוחה המתקבלת במסגרת תכנית ההזנהעל 

  מעקב ומשוב, תמיכה וסיוע 
בתכנית דיווחו כי התקיים מעקב סדור,  המנהלים: רוב מעקב ומשוב אחר פעילויות בתכנית

מוביל ידי - כולל תיעוד, אחר הפעילויות המתקיימות במסגרת התכנית בבית הספר; לרוב על

דיווחו כי התקיים מעקב ומשוב  מהמחנכים. במקביל, כמעט שני שליש הבריאות הבית ספרי

) או על ידי המחנכת עצמה 54%על ידי מוביל הבריאות ( –אחר המתרחש בכיתתם, לרוב 
לגבי האופן  אחרמהמחנכים אף דיווחו כי קיבלו משוב או התייחסות מגורם  30%- כ ).42%(

מהמנהל,  -מהם  40%; א השנה בכיתתםשבו הפעילו את התכנית לקידום אורח חיים ברי

באופן הפעלת לדבריהם, המשוב התמקד  ממוביל הבריאות הבית ספרי. -וכרבע נוספים 

התכנית והעברת התכנים, בהפקת לקחים, הגדרת יעדים לשיפור ובחינת מוטיבציה 

  . להמשך

הרשות מנהלים השיבו שקיבלו משוב (מ 8, חיצונימשוב או התייחסות מגורם בכל הנוגע ל

 במידת השגתהמקומית או מנציגי הספק החיצוני, או מהמדריכה המחוזית), ושהוא התמקד 
  שיושמו במסגרת התכנית. בפעילויות, וכן הבאה התאמת התכנית לקראת השנההיעדים, 

קיבלו במהלך השנה תמיכה, ליווי או דיווחו כי   מהמנהלים בתכנית 8 תמיכה ליווי וסיוע:

. נראה כי עיקר הסיוע היה בית ספריים לצורך הפעלת התכנית חוץסיוע מגורמים 
בניית התכנית הבית ספרית, איסוף תכנים כולל  להפעלת התכנית,בהיבטים הקשורים 
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(כגון מדריכי חינוך גופני, רופאים,  גיוס ותיאום בעלי מקצועוכן   והתאמתם לתכנית
(בניית תכנית, תחומי ידע  ותהכשרות בתחומים שונים לצו תזונאית וכד). סיוע באמצעות

  רלבטיים וניהול והובלת שינוי) ניתן רק באופן משני ובהיקפים פחותים.

מייצג דיווחו כי  במדגם ארצי - מהמנהלים כחמישית  -לשם השוואה, שיעור נמוך משמעותית 

קיבלו תמיכה דומה. הם מיקדו את הסיוע שקיבלו במיוחד בהעברת הרצאות, סדנאות, 

  ידי בעלי מקצוע מטעם הרשות או משרד החינוך.- לות עלהדרכות והפע

על הפעלת  הוא תרם או הקלדיווחו כי  -בשתי הקבוצות  –רוב המנהלים שקיבלו סיוע 

לשם יישום והטמעת התכנית ביקשו תמיכה או ליווי נוסף  התכנית בבית ספרם. כמחציתם

   וציוד). משאביםוכן  ליווי, הנחייה, הדרכה והשתלמויות למורים (במיוחד בבית הספר

 מהמחנכים: כמחצית בדיווחי המחנכים, לגבי קבלת סיוע, קיים דמיון רב יותר בין קבוצות
קיבלו במהלך השנה ) מהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי 43%בתכנית ומעט פחות (

מגורמים . התמיכה ניתנה בעיקר תמיכה שוטפת, ליווי או סיוע לצורך הפעלת התכנית

 והמנהל) 42%(ייחודי לבתי הספר שבתכנית,  מוביל בריאות, ובראשם בית ספרייםפנים 
רעיונות, הדרכות וסיוע בבניית פעילויות (כשליש). במסגרת הסיוע הם סיפרו שקיבלו 

  .משאביםוכן  והסברים ייעוץ,  חומרים כתובים, להפעלותבנושא, רעיונות  ותכניות

מהמחנכים במדגם  45%- מהמחנכים בתכנית וכ 60%-כ: קיימת נכונות ורצון בסיוע נוסף

תמיכה מאנשי מקצוע חיצוניים שידריכו את ארצי מייצג היו מעוניינים בסיוע נוסף ובמיוחד ב

  .המורים ויתנו רעיונות להפעלות וחומרי הוראה וכן יפעילו תלמידים והורים

שביעות רצון מתכנית אורח חיים בריא, הערכת תרומתה ונכונות 
 יך לעסוק בקידום בריאות בעתידלהמש

) דיווחו כי הם מרוצים מהתכנית אך כולם 13(מתוך  9 בתכניתשהשתתפו  המנהליםמקרב 
 6ירצו להמשיך ביישומה בבית הספר בשנה הבאה, במיוחד לאור חשיבות  הנושא. כמו כן, 

  בהיקף דומה.  6- העריכו כי בשנה הבאה הם יעסקו בחינוך לבריאות יותר מבעבר, ו

יעסקו בנושא העריכו כי  ארצי מייצגבמדגם  מהמנהליםקרוב לשני שליש לשם השוואה, 

. ממצא דומה התקבל יותר מכך - 30%-בשנה הבאה בהיקף הדומה לנעשה השנה, וכ
 ליווילדבריהם, כדי שיעסקו  בתחום יותר נדרשים  לגבי מידת רצונם לעסוק בתחום.

  . ם ותכנים;  משאבים, תקציב ושעות לימודחומרי(ואף גיוסו לנושא);  והדרכות לצוות

ירצו להמשיך וכמעט כולם  מרוצים מהתכניתהרוב המוחלט , בתכנית המחנכיםמקרב 

(שוב, לאור חשיבות הנושא עבור התלמידים וכן  וליישם אותה בכיתתם בשנה הבאה
 -בעקבות התפיסה שהעיסוק בו תורם לתלמידים ומשפיע לטובה). בפועל, אחוז קטן יותר 

 יעסקו בנושא בשנה הבאה יותר מכפי שעסקו בו בשנה זאתהעריכו כי  -מהם   40%
  בדומה לנעשה השנה).  -(וכמחצית 

יעסקו העריכו כי  - ארצי מייצגבמדגם  מחנכיםמהרבע  -לשם השוואה, אחוז קטן יותר 

בתחום אורח חיים לנעשה השנה. הנכונות לעסוק  בדומה - 65%-, ובנושא שנה הבאה יותר

 מהמחנכים 37% שיעשו כך: ארצי מייצגבריא, מעט יותר גבוהה מהערכות המשיבים ממדגם 
באופן  -  60%- , כממה שעסקו בו השנה רצון לעסוק בתחום אורח חיים בריא יותרהביעו 

  (עמדות המחנכים בקבוצה זאת דומות לאלו של המנהלים). פחות -, ובודדים דומה

, הרוב העריכו כי היא תרמה לתלמידים במגוון היבטים; המנהלים שהשתתפו בתכניתמקרב 

תרמה , ותרמה והעשירה את הידע של התלמידים בנושאים הקשורים לבריאותבמיוחד 
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תרמה להתנהגות  אך גםלשינוי לחיוב בהרגלי הפעילות הגופנית והפנאי של התלמידים 

  . צריכת מזון נבונה יותר בקרב התלמידים

בהעשרת הידע עולה כי עיקר התרומה, לתפיסתם, היא  מנהלים במדגם ארצי מייצגמדיווחי 

צריכת מזון נבונה התנהגות ), ובמדרג השני בעידוד 80%(של התלמידים בנושאי בריאות 

 60%- וכ 65%( יותר ושינוי לחיוב בהרגלי הפעילות הגופנית והפנאי של התלמידים
  בהתאמה). 

(בשתי הקבוצות) התקבל מדרג תרומה זהה לזה שעלה מקרב המנהלים  המחנכיםבקרב 
מאלו שבמדגם ארצי  80%-מהמחנכים שבתכנית וכ 90%- במדגם ארצי מייצג, כאשר  כ

על תרומה לצריכת  –(בשתי הקבוצות)  70%- תרומה לידע בנושאי בריאות, כ מייצג דיווחו על

  על תרומה לשינוי לחיוב בהרגלי הפעילות הגופנית והפנאי. - 60%- מזון נבונה, וכ

; מעט יותר בקרב המשתתפים בתכנית) העריכו כי 70%-60%לבסוף, רוב המשיבים (

התלמידים בכל הקשור  התכנית סייעה בהגברת המודעות וגם בשינוי התנהגות

אין כל שינוי או השפעה של התכנית  , ורק בודדים העריכו כילהתנהגויות מקדמות בריאות
  .על עמדות התלמידים והתנהגותם בתחומי הבריאות
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 מבוא
המפמ"ר בריאות והמפקחת על תחום ה בשיתוף עםהיחידה לתכניות משלימות למידה 

" להטמעת תכניות חינוך לבריאות "ארוחה יומית לתלמידבמסגרת חוק , פועלים לחינוך גופני

בבתי ספר, במטרה להקנות ידע, עמדות ומיומנויות אשר יובילו להתנהגות מקדמת בריאות 

ובפרט לשינוי התנהגותי בתחום התזונה ובתחום תרבות , 1ולמניעת התנהגויות סיכוניות

  הפנאי, בדגש על עידוד פעילות גופנית. 

ך החליט כי הנושא המרכז בשנת הלימודים תשע"ב יהיה אורח חיים בריא. בנוסף, שר החינו

תזונה נכונה, פעילות  לעסוק בקידום חינוך לבריאות על מכלול היבטיו כולל: ההנחיות היו

ספורטיבית, קידום בריאות (מניעת מחלות), מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, 

  חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית. 

-ההנחה היא שהקניית ההרגלים מגיל צעיר תבטיח הפיכתם לדפוסים קבועים וליצירת אורח

קרב ילדים ונוער, וכן שהילדים יהוו סוכני שינוי עבור החברה כולה חיים המקדם בריאות ב

  באמצעות השפעה על הוריהם ועל בני המשפחה.

 ,בבתי הספר תשע"ב התקיימו מספר תכניות שנועדו לקדם חינוך לבריאות בשנת הלימודים

  :, כמפורט להלןבהתאם למדיניות משרד החינוך

- התכנית יושמה בשנת תשע"ב ב הערכה.במוקד ה – תכנית אורח חיים פעיל ובריא .1

אופקים, : רשויות 5-ב - אשר חל עליהם חוק יוח"א וחוק ארוחה יומית  -בתי ספר  25

התכנית הופעלה לראשונה בשנת תשע"ב . 2בית שאן, בית שמש, לוד וקרני שומרון

התכנית ביקשה להתמקד בהקניית ידע בתחום התזונה  .והורחבה בשנת תשע"ג

והבריאות ולקיים פעילות גופנית נוספת לשעות החנ"ג הקיימות במערכת השעות של 

ביה"ס. בנוסף התכנית שמה דגש על שינוי דפוסי התנהגות בתחום תרבות הפנאי. 

התפיסה המנחה היא שצריך לשלב אורח חיים בריא בלמידה השגרתית (זאת אינה 

אשר אמון על בניית  ידי ספק חיצוני-התוכנית מתוקצבת ומלווה על ).כנית לימודיםת

ידי  ה'מרכז - התכנית ועל יישומה בבתי הספר; שירותים אלו ניתנו בתשע"ב על

והגורמים המעורבים בהפעלתה (עיקרי התכנית, מטרותיה,  האוניברסיטאי אריאל'

 יפורטו להלן).

ידי הפיקוח על הבריאות, משרד החינוך. -מופעלת על – תכנית אורח חיים בריא .2

בדומה . (וכן בגני ילדים) ובם יסודייםבתי ספר, ר 91-התכנית יושמה בשנת תשע"ב ב

נה לשנות ולהיטיב את הרגלי התזו המטרת לתכנית אורח חיים פעיל ובריא,

                                                           
  .2010 – מתוך: "לי בריאות" בהטמעת תחום הבריאות בבתי הספר, משרד החינוך ירושלים תשע"א 1
 גני ילדים, אולם לצורך ההערכה הוחלט להתמקד רק במתרחש בבתי הספר.    15-התכנית הופעלה גם ב  2
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את  התפיסה המנחה היא שצריך לשלב , כאשרוהפעילות הגופנית בקרב הילדים

מעורבות של הצוות  לשם כך נדרשתובריא בלמידה השגרתית אורח חיים   נושא

המשאבים המועברים לבתי הספר  ה.הפעלתוב התוכניתתכנון הבית ספרי ב

קרון המוביל הוא ללוות ולהכשיר את ימוגבלים והע , במגרת התכנית,המשתתפים

 (במגבלות הזמן והמשאבים של המדריכהלהפעלת התוכנית  ספרהצוות בית 

המחוזית מטעם הפיקוח על הבריאות). תכנית אורח חיים בריא הופעלה לראשונה 

גנים (שקיבלו תקציב מיוחד לשם כך); הפעלת  3-בתי ספר ו 9-בשנת תש"ע ב

  שנה, בהערכה מטעם מכון גרטנר.אותה ההתוכנית לוותה, ב

בתי ספר הפועלים להטמעת חינוך לבריאות בבתי  80-כ – בתי ספר מקדמי בריאות .3

ספר בשנים האחרונות, בחסות הפיקוח על הבריאות, משרד החינוך. העקרונות, 

אך  כנית אורח חיים בריא,ת את ו המנחיםהתפיסות ומרכיבי התוכנית דומים לאל

יותר באופן הוליסטי  יםמתנהלאלו כבר מורגלים בהטמעת חינוך לבריאות ו ספר יתב

 תמקד).לה ם רוציםאת תחום התוכן הבריאותי בו ה ים(למשל, בוחר

  

, כניות חיצוניותמגוון ת מיושמות בבתי הספר מטעם משרד החינוך, מעבר לתוכניות אלו,

. כמו כן, וכפי שצוין לעיל שר החינוך הכריז על שנת פרטיות, שנועדו לקדם את אותן המטרות

לכך שגם  לומר זהו הנושא השנתי המרכז וכמובן, כשנת אורח חיים בריאתשע"ב כעל 

  . כלל בתי הספרהעיסוק בקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות ב השלכות על

  

  עיקרי התוכנית  (עקרונות, צוות מלווה ותכנים) :"בריאפעיל ואורח חיים "תכנית 

פעילות  לקיים ,להתמקד בהקניית ידע בתחום התזונה והבריאות ביקשהכנית , התכאמור

דפוסי ב שינוילגרום ל וכן ,גופנית נוספת לשעות החנ"ג הקיימות במערכת השעות של ביה"ס

  בתחום תרבות הפנאי. התלמידים התנהגות 

ה'מרכז האוניברסיטאי אריאל' תשע"ב ; בשנת ידי ספק חיצוני- התוכנית מתוקצבת ומלווה על

   התכנית שהוגדרו הן: . מטרותבבתי הספר ויישומהבניית התכנית נבחר ללוות את 

  ;לאורח חיים פעיל ובריא בקרב תלמידיםולהביא לשינוי התנהגותי . 1

  . מורים והורים בקרב תלמידים, אורח חיים פעיל ובריאלהביא לשינוי עמדות ודעות בנושא . 2

. להעשיר ולהדריך את הצוות החינוכי, את התלמידים ואת הוריהם בתחומי התזונה 3
בעזרת אנשי המקצוע הבאים: רופאים, דיאטניות קליניות, אחיות  והפעילות הגופנית

  מוסמכות ומורים לחנ"ג.

  נועדו לסייע בהתוויית הפעילות הבית ספרית, בתכנונה וביישומה:אשר מספר גורמים הוגדרו 

אחראי על התוכנית ברמה הארצית; במסגרת תפקידו אחראי על  – מנהל התוכנית .1

 ההיבטים הבאים:
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  עילויות  של התוכנית  'אורח חיים פעיל ובריא'.ריכוז כל הפ •

 קשר עם מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה. •

 מתן דווח שוטף על הנעשה בבתי הספר. •

 טיפול בבעיות ובתלונות. •

  אחראי על פעילות התוכנית 'אורח חיים פעיל ובריא' בכל בתי הספר; – רכז חינוך ארצי .2
 באים:במסגרת תפקידו אחראי על ההיבטים ה

  מעקב יישום התוכנית בבתי הספר.   •

 ריכוז הנתונים של התוכנית מכל המקורות הרלוונטיים.  •

 תיאום הפעילות בין הגורמים השונים במערך תפעול התוכנית. •

עדות לבחירת אנשי תוכן ושירותי רכש שונים ושותף (באמצעות נציגים) בו  •

 לביצוע התוכנית.

 קיום מפגש חודשי עם הרכזים  •

 מנהל התוכנית  עדכון •

אמון על יישום והטמעת התוכנית בבתי הספר ביישובו; במסגרת  – רכז חינוך לבריאות .3

 תפקידו אחראי על ההיבטים הבאים:

 ריכוז כלל הפעילויות בתוכנית בכל אחד מבתי הספר ביישובו. •

 תיאום כל הפעילויות בתוכנית בכל אחד מבתי הספר ביישובו. •

  בתוכנית בכל אחד מבתי הספר ביישובו.תפעול כלל הפעילויות  •

אחראי על פעילויות הספורט בקרב התלמידים בבתי הספר:  –ת (חנ"ג)תכני ךמדרי  .4

אחראי על ביצוע פעילויות ספורט מגוונות לתלמידים בשעות שהוקצו לכך, מעבר לשעות 

 הפעילות של בית הספר.

ו, ; היינ3קצועית ורב שנתיתכנית בית ספרית רב גילאית, רב ממבצע נדרש לבנות תהגוף ה

על בית הספר לשבץ את ההפעלות לפי ההנחיות כניות שכבתיות משלימות. לגבש ת

שבמסגרת התוכנית מחוץ למערכת השיעורים, לשעות הפרטניות, ולשעות השהייה, כאשר 

כנית זו מלווה ת התוכנית הבית ספרית תכלול פרוטוקול תפעולי מפורט הכולל לוח זמנים. 

  שנתי לביצוע  פעולות הסברה, מידע ולמידה ובמתן שעות פעילות גופנית נוספות.בתקציב 

  

  "בריאפעיל ואורח חיים "הערכת התוכנית 

בריא בבתי פעיל ומחקר ההערכה נועד לבחון את אופן יישום התוכנית לקידום אורח חיים 

פעילות על התנהגות התלמידים בתחומי התזונה, הן הספר ואת השפעותיה הנתפסות 

ר, תלמידים וקהילה צוות בית הספ –על עמדות הנוגעים לדבר הן הפנאי והפעילות הגופנית ו

להמשיך ולקדם באיזה אופן כדאי להחליט באופן שיסייע בידי בעלי העניין  ,בתחומים אלו –

  בשנים הבאות.את החינוך לבריאות 

                                                           

 .2010 – תחום הבריאות בבתי הספר, משרד החינוך ירושלים תשע"אטמעת המתוך: "לי בריאות"  3
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חידה לתוכניות עם אנשי משרד החינוך מהי, כפי שהוגדרו בשיתוף מטרות ההערכה

משלימות למידה, המפמ"רים של בריאות וחינוך גופני ונציגי הגוף המבצע של התוכנית 

  :יו(המרכז האוניברסיטאי אריאל) ה

בחינת אופן יישום והטמעת התכנית בבתי הספר: גורמים מקדמי הטמעה ומעכבי  .1

  הטמעה; מהלכים להטמעת התכנית הלכה למעשה. 

ובדיווחים על התנהגויות של תלמידים, צוות והורים לגבי אורח בחינת שינוי בעמדות  .2

  חיים בריא.

הכלים  .כמותית ואיכותנית :שתי פרדיגמות מחקריות ובו שולבו לשם כך נערך מחקר

בפרדיגמה הכמותית מאפשרים לקבל תמונת מצב סטטיסטית מייצגת (כלומר מאפשרים 

כל המשיבים מתבקשים  להביע את  בדרך כללכלומר  ,הכללה), אולם הבירור קונקרטי ואחיד

  בהיבט מסוים של הנושא הנבחן.  הממוקדותעמדתם על סולם מספרי אחיד בשאלות 

הכלים בפרדיגמה האיכותנית, לעומת זאת, מאפשרים לחקור נושא לעומק על כל היבטיו, 

אולם קיים קושי בהכללת הממצאים לכלל האוכלוסייה הנחקרת. שילוב שתי הפרדיגמות 

מאפיינים שונים של הנושא הנחקר, בנוגע למאפשר להציג תמונת מצב כללית מייצגת 

  ות מעמיקים יותר.  הסברים, תובנות והשערעליה ולהוסיף 

 מחקר נסקרו תלמידים בכיתות באמצעות שאלונים, והתקיימובהחלק הכמותי,  במסגרת

ומחנכים הן בבתי ספר אשר השתתפו בתכנית והן בבתי ספר  4מנהלים סקרים טלפוניים עם

אשר במדגם ארצי מייצג (כדי שניתן יהיה ללמוד על המתרחש בתחום בהקשר לאורח חיים 

ראיונות עומק עם כל רכזי ר לתכנית). במסגרת המחקר האיכותני התקיימו בריא ללא קש

מנהל ומוביל בריאות בית ספרי (אם היה כזה) החינוך לבריאות היישוביים וכן ראיונות עם  

  בשני בתי ספר בכל יישוב אשר נבחרו באופן אקראי.

(כדי שניתן יהיה  בשנת תשע"ג, נסקרו פעם נוספת תלמידים בכיתות באמצעות שאלונים

לבחון את עמדותיהם ואת דיווחיהם על התנהגותם עם תחילת יישום התכנית ושנה לאחר 

). כמו כן, בימים אלו מתקיימים סקרים טלפוניים בקרב הורים (הדגש הוא על בירור 5מכן

עם  םכרותיהעל מידת ו ,כמקור מידע נוסף ם,הרגלי התזונה והתנהגויות הפנאי של התלמידי

פעיל שמטרתם לבחון את יישום תכנית אורח חיים ) ובקרב מחנכים (ית ועמדות כלפיההתוכנ

נתוני שנת תשע"ג  )."שנתיים, בשנה שלא הוגדרה כשנת "אורח חיים בריא בריא לאחרו

  .ינותחו ויוצגו בדו"ח נפרד

  
                                                           

מנהלים שהשתתפו בתכנית לסקרים ולכן הממצאים המבוססים  13בפועל, וכפי שיפורט בהמשך, השיבו רק  4
  על דיווחיהם יוצגו באמצעות תיאור מילולי , בדומה לממצאים איכותניים ולא בתרשימים.

שבו עוקבים אחר  השינויים בקרב אותם התלמידים, אלא ניתן יהיה  לעקוב  נזכיר כי לא בוצע מחקר אורך 5
 אחר התופעה (שינוי בדפוסי תזונה, פנאי ופעילות גופנית) באופן כללי
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  שאלות ההערכה 

התכנית בבתי בחינת אופן יישום והטמעת : האחד, נושאיםשאלות ההערכה התמקדו בשני 

פי -התנהגויות צריכת מזון, פעילות גופנית ופנאי (על –ועמדות כלפי התכנית והשני  הספר

  ).תלמידיםדיווחים) ועמדות כלפי קידום אורח חיים בריא (בדגש על ה

  להלן יפורטו שאלות ההערכה בכל אחד מהנושאים שנבחנו: 

  פיהועמדות כל בחינת אופן יישום והטמעת התכנית בבתי הספר

מתי החלו לקיים בבית הספר פעילויות שנועדו בית הספר: באורח חיים בריא בהעיסוק  

לקדם אורח חיים בריא ומה נעשה? מתי נכנסה תכנית אורח חיים בריא לבית הספר? 

  ביוזמת מי? מה השתנה בבית הספר בעקבות כניסת התכנית?

אורח חיים בריא מוגדר האם תפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות הבית ספרית: 

כקדימות בית ספרית? האם מונו צוותים בית ספריים שנועדו ליישם ולקדם את הטמעת 

התכנית? מי נמנה על הצוותים ומה תפקידם? אילו מנהגים ונוהגים מקדמי בריאות מיושמים 

  בבית הספר?

עלות : האם קיימת תכנית בית ספרית המגדירה את המדיניות וההפהתוכנית הבית ספרית

בתחום אורח חיים בריא בבית הספר? מי בנה אותה ומה היא כוללת? מה מידת המעורבות 

  בתכנון התכנית ובהפעלתה? -בית ספריים וחוץ בית ספריים  - של מגוון גורמים 

: אילו פעילויות מתקיימות, הלכה למעשה, בבית הספר לפי הפעלות ואוכלוסיות היעד

  ם ומורים?תלמידים, הורי – אוכלוסיית היעד

צוותי השותפים ל: אילו סוגי הכשרה, ליווי והדרכה ניתנים לכל אחד מוסיועליווי , הכשרה

  באיזו מידה הם תורמים למשתתפים? מה נדרש עוד?יישום והטמעת התוכנית? ה

: האם מתקיימים תהליכי מעקב והערכה אחר ביצוע, יישום מעקב והערכה בית ספריים

  באיזה אופן? והטמעת התוכנית בבית הספר?

מה מידת שביעות הרצון מהתכנית? מה רמת  עמדות כלפי תכנית אורח חיים בריא:

מהם היתרונות הנכונות להמשיך ולהפעיל אותה בשנים הבאות? ומה נדרש לשם כך? 

כיצד מעריכים והחוזקות של התוכנית? מהם הקשיים המרכזיים והחסרונות של התכנית? 

   יות בתחום לתלמידים?את התרומה של התכנית והפעילו

  התנהגויות צריכת מזון, פעילות גופנית ופנאי

מה נוהגים התלמידים לאכול ולשתות? מה העדפותיהם?  דפוסי התנהגות בתחום התזונה:

באיזו תדירות הם נוהגים לאכול כל אחת מהארוחות? באיזה מסגרות הם נוהגים לאכול? 

  את צריכת הממתקים שלהם? יש מי שמגבילהאם 
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כיצד נוהגים התלמידים : דפוסי התנהגות בתחום פעילות הפנאי, בדגש על פעילות גופנית

ההפסקות בבית הספר? כיצד נוהגים התלמידים לבלות את זמנם  בעתלבלות את זמנם 

  ?בשעות אחה"צ? מה עמדותיהם כלפי פעילות גופנית (חשיבות, הנאה, נכונות לקחת חלק)
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  שיטה
החלק הכמותי במחקר נסקרו תלמידים בכיתות באמצעות שאלונים,  במסגרתכאמור, 

  .ומחנכיםמנהלים  סקרים טלפוניים עם והתקיימו

אורח חיים פעיל "למשיבים אשר לקחו חלק בתכנית  נעשתה פנייהבכל אחת מהקבוצות 

בתי מתוך ( מדגם ארצי מייצגבשנת הלימודים תשע"ב, ולמשיבים שנדגמו כדי להוות   "ובריא

מכיוון שבתכנית "אורח חיים פעיל  .ספר אשר אינם משתתפים בתכנית זאת או דומה לה)

ובריא" השתתפו רק בתי ספר דוברי עברית, ההשוואה תערך לבתי ספר דוברי עברית בלבד 

  ממדגם ארצי מייצג.

ממצאי המשיבים ממדגם ארצי מייצג מאפשרים לתת תמונה על שהתרחש בשנת תשע"ב 

, ללא קשר לתכנית ולאור קביעת דוברי עברית בריא בכלל בתי הספר בתחום אורח חיים

השר ששנת תשע"ב תהיה "שנת אורח חיים בריא". כמו כן, הם מאפשרים לבחון הבדלים בין 

  דיווחים ועמדות משיבים אשר השתתפו בתכנית לקבוצת השוואה.

אלונים בנפרד עבור שהו), המשיבים (דגימהמהלך איסוף הנתונים, אופן דגימת להלן יתוארו 

  שהשיבו לסקרים הטלפוניים. -ומחנכים  מנהלים –הספר יתצוות בתלמידים ועבור 

  תלמידים

לצורך . 2012מרץ -בחודשים פברואר בכיתותשהועברו התלמידים נסקרו באמצעות שאלונים 

הם בוגרים מספיק כדי ההנחה הייתה שה', ראשית, מפני ש-המחקר נבחרו תלמידי כיתות ד'

ם יישארו בבית הספר גם ציפייה היא שהלענות על שאלון למילוי עצמי ושנית, מכיוון שה

  בשנת הלימודים תשע"ג.

היחידה : "אורח חיים פעיל ובריא"משתתפים בתכנית ההלומדים בבתי ספר תלמידים 

בתי הספר אשר השתתפו בתכנית "אורח  25העבירה את רשימת לתכניות משלימות למידה 

ה' (שאינן - ובריא". נדגמה כיתה אחת בכל בית ספר, מתוך מכלול כיתות ד' וחיים פעיל 

כיתות, כי באחד מבתי הספר אין  24בבתי הספר האלו. בפועל נדגמו  )כיתות חינוך מיוחד

  .למחקר את שכבות הגיל הרלוונטיות

: רשימת בתי הספר מתוכה נדגמו הכיתות כללה את במדגם ארצי מייצג דגימת תלמידים

או  "אורח חיים פעיל ובריא"בתי ספר אשר בחינוך הרגיל שלא לקחו חלק בתכנית כל 

ה' (שאינן כיתות חינוך מיוחד), אשר ברשימה -בתכנית הדומה לה. מתוך מכלול כיתות ד' ו

, )דתי- פיקוח ממלכתילהשייכות  30- ו ממלכתיהפיקוח להשייכות  30כיתות ( 60זאת נדגמו 

  הסתברות שווה להדגם.בכל אחת מהקבוצות כאשר לכל כיתה 

   :מוקדי בירור מספר בשאלון שאלות סגורות. 67 ללוכ: התלמידיםשאלון 
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  ;פרטים אישיים (מין ושכבת גיל) .1

איזה ארוחות נוהג לאכול; דיווחים על צריכת ( דיווחים על הרגלי התזונה .2

סגנון אינדיקציה על שנועדו לתת ומשקאות ביום שקדם לסקר  ןמזופריטי 

 );התזונה השוטפת

  ;שאלות כלליות על התזונה (העדפות, צריכת פירות, ירקות וממתקים) .3

בנושאים  עם התלמידים בית הספר (שיחותמסגרת אורח חיים בריא ב .4

 ;הקשורים לאורח חיים בריא בבית הספר; פעילות בזמן ההפסקות)

ן המוקדש זמכמות הפעילות בשעות אחה"צ; הרגלי הרגלי הפנאי (דיווחים על  .5

 מייחסים לפעילות גופנית).שות גופנית; חשיבות והנאה ללפעי

  צוות בית הספר: מנהלים, מובילי בריאות ומחנכים

ם מהראיונות הטלפוניים ע .ומחנכים הספר נבחרו להשתתף במחקר מנהלים צוות ביתתוך מ

  ).2012יוני -התקיימו בסוף שנת הלימודים תשע"ב (מאי

בכל :  "אורח חיים פעיל ובריא"בתכנית בבתי הספר המשתתפים דגימת המשתתפים 

מחנכים מקרב  6נדגמו ו ) פנו אל מנהל בית הספרN=25בית ספר אשר לקח חלק בתכנית (

  מחנכים). 150ו' אשר בבית ספר (סה"כ - מורי כיתות א'

רשימת בתי בדומה לנעשה בדגימת התלמידים, : במדגם ארצי מייצגהמשתתפים דגימת 

הספר מתוכה נדגמו הכיתות כללה את כל בתי ספר אשר בחינוך הרגיל שלא לקחו חלק 

 בתי ספר 300מרשימה זאת נדגמו או בתכנית הדומה לה.  "אורח חיים פעיל ובריא"בתכנית 

 בית ספרכאשר לכל  דתי),- השייכים לפיקוח ממלכתי 150- השייכים לפיקוח הממלכתי ו 150(

מחנכים, אחד  300-מנהלים ו 300סה"כ נדגמו  בכל אחת מהקבוצות הסתברות שווה להדגם.

  .מכל בית ספר

שאלות,  165 ללוכ  "אורח חיים פעיל ובריא"השאלון למנהל המשתתף בתכנית : ניםשאלוה

 אשר במדגם ארצי מייצג מעט פחות שאלות ,למקביליהם .שאלות 135 –למחנך והשאלון 

  .בשאלון

שולבו מספר שאלות פתוחות כדי שהמשיבים יוכלו להסביר, רוב השאלות הן סגורות, אך 

נוסחו השאלות במידת האפשר  עליו נשאלו.שלנמק, לפרט או להרחיב את תשובתם בנושא 

 נקודתשתי סוגיה מהלהאיר את אותה אפשר כדי שיהיה בעלי התפקידים  לשניבאופן זהה 

 התבקש להתמקד מחנךהעוסקות בפעילות לתלמידים השבחלק מהשאלות  , למרותמבטה

  בנעשה בכיתתו.

למשיבים שהשתתפו בתכנית נוסחו באופן זהה השאלות במידת האפשר , כמו כן

. יחד עם גם בין קבוצות אלו ולמקביליהם במדגם ארצי מייצג כדי שניתן יהיה לאפשר השוואה
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ליה באופן ישיר, בעוד משיבים אשר השתתפו בתכנית נשאלו ע זאת, בחלק מהשאלות

  משיבים במדגם ארצי מייצג נשאלו על העיסוק בחינוך לבריאות ופעילויות בתחום באופן כללי.  

   :מוקדי בירור מספר שאלוןאופן כללי, בב

מיפוי העיסוק באורח חיים בריא בבית הספר (מתי התחיל העיסוק בנושא, ביוזמת  .1

מיועדת ומה השתנה ביחס לשנים , מתי נכנסה התכנית לבית הספר, למי היא מי

 קודמות);

ה בבית הספר במסגרת קידום ת לקידום אורח חיים בריא (מה נעשהפעלת התכני .2

 אורח חיים בריא, מי היה שותף לכך ובאיזה אופן);

מדיניות הדוגלת בקידום אורח חיים בריא בבית הספר (אורח חיים בריא קיומה של  .3

כללים ומנהגים מקדמי בריאות; תכנית  מנגנונים ומשאבים מסייעים,כקדימות, 

 פעולה בית ספרית);

 ליווי וסיוע; .4

 תכנית ההזנה (יישום ושביעות רצחון); .5

 עמדות כלליות (שביעות רצון ונכונות להמשיך; תפיסת ההשפעה על תלמידים). .6
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  מגבלות המחקר
וקבלת ראוי לציין מספר מגבלות והסתייגויות שיש לקחת בחשבון בעת הפקת המסקנות 

  החלטות על בסיס ממצאי מחקר ההערכה:

שהשתתפה בתכנית לבין מדגם ארצי מייצג  יהאוכלוסיה בין הבדלים קיימים כי ייתכן .1

 הקצאה עם מבוקר מחקר נערך לאשאינם קשורים לעצם יישום התכנית שכן 

זאת ועוד, יישום התכנית  ".ביקורת" וקבוצת" ניסוי" לקבוצת ס"בתי של אקראית

בחמש רשויות אשר חל עליהם חוק יוח"א וחוק ארוחה יומית י ספר נעשה בבת

כלומר מראש, האוכלוסייה שבתכנית היא בעלת מאפיינים  .שנבחרו לשם כך

 ייחודיים.

מנהלים השיבו  25מתוך  13רק  ,"אורח חיים פעיל ובריא"בתכנית ש המנהליםמקרב  .2

אור מספר המשיבים הקטן ואחוזי ההיענות הנמוכים יש לנקוט משנה זהירות לסקר ול

 .על בסיס תשובותיהםובביצוע הכללות בהסקת מסקנות 

למרות שהמשיבים התבקשו להעריך את התרומה של התכנית והשפעתה על עמדות  .3

הלכה  –והתנהגויות התלמידים, יש לזכור כי מדובר בתפיסות בלבד ולא נבחן השינוי 

בהתנהגויות התלמידים בתחום התזונה והפנאי. נדגיש כי גם מחקר  –עשה למ

ההמשך יתבסס על דיווחי התלמידים ולא על בדיקת התנהגויותיהם, זאת ועוד, 

המעקב לא יתבצע ברמת התלמיד אלא יבחן את השינוי בקרב כל אחת מהקבוצות 

 ככלל.

מתוך מחשבה שהם  ה' (מטעמי נוחות,- במחקר נבחרו להשתתף תלמידי כיתות ד' .4

יוכלו להשיב על השאלון באופן מיטבי). כמו כן, המחנכים שהשתתפו בסקר נדגמו 

באופן אקראי מתוך כלל המחנכים. אמנם, לרוב, המשיבים מצוות בית הספר דיווחו 

כי פעילויות אורח חיים בריא / התכנית יושמו בכל שכבות הגיל, אך נדגיש כי לא פנינו 

ים או למחנכים שעסקו באורח חיים בריא וייתכן כי הייתה שונות באופן מכוון לתלמיד

  בעיסוק בנושא ברמת הכיתות בתוך כל בית ספר.
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  מתכונת הצגת הנתונים
לפי   – ותלמידיםמחנכים מנהלים,  -המשיבים בחלק הכמותי בדו"ח הנוכחי יוצגו עמדות 

  .(פרקי הדו"ח) הנושאים עליהם הם נשאלו

בתיאור הממצאים, עיקרי רעיונות ותובנות שעלו גם בחלק האיכותני במחקר כמו כן, ישולבו, 

  ., במסגרות שיוקדשו לכך(קבוצות המיקוד)

  

משיבים בלבד מקרב  13כאמור, לסקר המנהלים השיבו : נתוני משיבים מצוות בית הספר

ים כהתפלגויות של אחוז המשיב). לפיכך, נתוניהם לא יוצגו 25המשתתפים בתוכנית (מתוך 

הקורא (מספיק שמשיב אחד ישנה את עמדתו  יווצר רושם מוטעה אצלשלא  כךבתרשימים 

כדי שיתקבל שינוי משמעותי בהתפלגות באחוזים), אלא ניתן יהיה להתרשם מתיאור 

(או, במספר מקרים מדיווח  דיווחיהם ועמדותיהם של המשיבים מקבוצה זאת במלל

  .התפלגות מספר המשיבים בטבלה)

נתוני , ודוברי עברית במדגם ארצי מייצג בדו"ח יוצגו נתוני מנהליםובטבלאות שבתרשימים 

לאלו אשר   "אורח חיים פעיל ובריא"מחנכים, תוך השוואה בין אלו אשר לקחו חלק בתכנית 

  . , דוברי עברית בלבדבמדגם ארצי מייצג (בנושאים לגביהם נשאלו שני סוגי המשיבים כמובן)

 בבתי ספר דוברי עברית תלמידיםנתוני דו"ח יוצגו תרשימים המופיעים ב: ביםנתוני התלמיד

  . אשר במדגם ארצי מייצג

בתחילת שנת הלימודים תשע"ב המהווה גם  - ההנחה היא שבמועד קיום הסקרים בכיתות 

אין סיבה להניח כי התכנית השפיעה כבר  - "אורח חיים פעיל ובריא"את תחילת יישום תכנית 

על עמדות התלמידים והתנהגויותיהם ולכן נתונים אלו משקפים טוב יותר את המצב במערכת 

  החינוך בישראל נכון לתקופה זאת. 

אורח חיים פעיל "יחד עם זאת, נערכו השוואות בין נתוני התלמידים אשר השתתפו בתכנית 

במדגם ארצי מייצג וכאשר נמצאו הבדלים כאלו הם יוצגו בגוף לבין נתוני התלמידים   "ובריא

  הטקסט.

הצגת ממצאי התלמידים הם הבדלים לפי מגדר, ולפי עת הבדלים נוספים עליהם ידווח ב

  .(אם היו כאלו) פיקוח
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  אוכלוסיית המשיבים לסקר
בכיתות משיבים מצוות בית הספר והועברו שאלונים בקרב כאמור, נערכו סקרים טלפוניים 

לתלמידים. להלן יוצגו מספר המשיבים, היקף ההיענות ומאפייני רקע של אוכלוסיית 

  המשיבים לסקר בנפרד עבור משיבים מצוות בית הספר ועבור התלמידים.

  ומחנכים צוות בית הספר: מנהלים

עלי התפקידים הבית ספריים כל אחד מב בקרבההיענות לסקר  ישיעורמוצגים  1מספר  לוחב

בתכנית  הנתונים מוצגים בנפרד עבור משיבים אשר השתתפו ומחנכים. שנסקרו: מנהלים

בשנת תשע"ב בהפעלת היחידה לתוכניות משלימות למידה  בריא"פעיל ו"אורח חיים 

   ומשיבים במדגם ארצי מייצג.

  שהשתתפו בסקר ושיעור ההיענות והמחנכים מנהליםהמספר : 1לוח מספר 

  

  

 (דוברי עברית) מדגם ארצי מייצג תכניתב םמשתתפי

 משיביםמספר 
 שנסקרו בפועל

שיעור ההיענות 

 לסקר
 משיביםמספר 

 שנסקרו בפועל
שיעור ההיענות 

 לסקר

 82% 245 52% 13 מנהלים

*מחנכים  116 78% 282 94% 

 5 מורים). בפועל, באחד מבתי הספר היו רק 150מורים (סה"כ  6*מכל בית ספר שהשתתף בתכנית נדגמו 
  מורים בלבד. 149כיתות לכן נדגמו 

מיושמת תכנית לקידום בריאות ואורח חיים בתכנית דיווחו כי לא  י ספר שהשתתפותבבשנסקרו מחנכים  4
  בבית הספר.בריא 

  

, אחוזי "אורח חיים פעיל ובריא"בתכנית מקרב המשתתפים  ,1מספר  כפי שניתן לראות בלוח

מנהלים השיבו לסקר  13בלבד בקרב המנהלים (רק  50% - ההיענות לסקר עומדים על כ

ולא בתרשימים  יתוארו להלן במלל תשובותיהםולפיכך, כאמור, הממצאים המבוססים על 

(דוברי עברית) גבוהים  בקרב המחנכים. אחוזי ההיענות במדגם ארצי מייצג 75%-ובלוחות) ו

  .המחנכיםבקרב  95% -בקרב המנהלים ו 80%-עומדים על כיותר ו

  למידיםת

 1,897של  נתוניהםעל  יםמתבססממצאי ההערכה של אוכלוסיית התלמידים שהשיבו לסקר 

   .הסקר בכיתות תלמידים שהשיבו לשאלוני
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"אורח בתכנית  אשר השתתפובתי ספר  24-תלמידים לומדים ב 517 מתוך כלל המשיבים

בתי ספר  58-לומדים ב - תלמידים 1380 - . יתר הנסקרים בשנת תשע"ב חיים פעיל ובריא" 

   אשר נדגמו כדי להוות מדגם ארצי מייצג.

  .בתי הספר ברמת התלמידים ההיענות לסקר שיעור מוצג 2 מספר לוחב

  ושיעור ההיענות  התלמידים מספר בתי הספר שהשתתפו בסקר: 2לוח מספר 

  

  

 מדגם ארצי מייצג תכניתב םמשתתפי

מספר בתי ספר 

  *שנסקרו בפועל
ההיענות שיעור 

 לסקר
מספר בתי ספר 

 שנסקרו בפועל
שיעור ההיענות 

 לסקר

 97% 58 100% 24 בתי ספר

  אין כיתות ד' או ה'. מהםבתי ספר מכיוון שבאחד  24- בתי ספר. נסקרו תלמידים רק ב 25*בתכנית השתתפו 

  

תתפו בתכנית לעומת מאפייני התלמידים התלמידים שהשים מאפייני מוצג 3מספר לוח ב

   ומגדר.  , פיקוחלפי שכבת גילבמדגם ארצי מייצג 

  *מגדרו שכבת גיל, פיקוח לפי –: תלמידים שהשיבו לסקר התלמידים 3לוח מספר 

 **מדגם ארצי מייצג  תכניתם במשתתפי

  שכבת גיל
 39% 42%  ד' שכבה

 61% 58% ה' שכבה

  פיקוח
 75% 45%  ממלכתי

 25% 55%  דתי-ממלכתי

 מגדר*
 49% 48% בנים

 51% 52% בנות

 1,380 517 תלמידים  סך הכל

  לא ציינו מגדר ולכן אינם נכללים בפילוח הנתונים לפי מגדר.תלמידים בקבוצה הארצית  4*
  **דוברי עברית בלבד

  

 40%-, מאפייני המשיבים די דומים בהיבטי שכבת גיל ומגדר: כ3כפי שניתן לראות בלוח 

משכבה ה'.  –מהתלמידים שהשיבו על השאלונים, בשתי הקבוצות, הם משכבה ד' והיתר 

כמו כן, המשיבים נחלקים באופן דומה בין בנים לבנות בשתי הקבוצות. הבדל משמעותי קיים 

הם מבתי ספר  55%עוד בקרב התלמידים המשתתפים בתכנית בהבחנה לפי סוג פיקוח: ב

מבתי ספר השייכים לפיקוח הממלכתי, במדגם ארצי מייצג  45%-ממלכתיים דתיים ו

   .25%לעומת  75%השתתפו יותר תלמידים מהפיקוח הממלכתי: 
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 פירוט הממצאים

 אורח חיים בריא בבית הספרהעיסוק ב
באופן משמעותי על תזונת  המשפיע םמעודד את בתי הספר להפוך לגור משרד החינוך

 תיום אורח חיים בריא. זאת לנוכח העובדה שהתלמידים נמצאים בבדהתלמידים ועל קי

 יכולים לסייע רארוחות ולנוכח העובדה כי בתי הספהספר מרבית היום, גם בזמן חלק מה

זאת ועוד,  .אורח חיים בריא קדמותובעיצוב מיומנויות והתנהגויות המבהטמעת מסרים 

, "חוק "ארוחה יומית לתלמידתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" יושמה בבתי ספר במסגרת 

בית הספר מתחם מתוקף הגשת ארוחת צהריים בנוסף כלומר יש להם מרחב השפעה 

  (השפעה על התנהגות ועמדות בנושא צריכת מזון בריא).

כ"שנת הבריאות" במערכת החינוך ובתי הספר הוזמנו לקדם שנת הלימודים תשע"ב הוכרזה 

ועידוד העיסוק תלמידים בקרב התזונה נכונה והתנהגויות  את הנושא על ידי הטמעת מושגים

עם זאת, בחלק מבתי הספר כבר נעשו מהלכים לקידום אורח חיים בריא  פעילות גופנית.ב

או באופן  ,לת תכניות ממוסדותהפיקוח על הבריאות, באמצעות הפע מטעםבעבר, בין אם 

  עצמאי.

עיסוק בנושא אורח חיים באשר ל -ם חנכיומ מנהלים –יוצגו דיווחי המשיבים  בפרק זה

בפעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא תחילת העיסוק מועד כולל:  ,בבית הספר בריא

כמו . "פעיל ובריאאורח חיים "בבית הספר ובכיתה ובכלל זה יישום התכנית וחינוך לבריאות 

לאחר שר לגורם שהניע את כניסתם לתכנית. יוצגו דיווחי משיבים שהשתתפו בתכנית בא כן, 

פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא שהחלו לקיים  - יוצגו דיווחיהם של משיבים מכן, 

בסוף הפרק יוצג סיכום  לגבי סוג התכנית וזהותה. -נת תשע"ב לפני שוחינוך לבריאות 

בכל הקשור  -תשובותיהם של המשיבים לשאלה פתוחה ישירה השואלת מה השתנה השנה 

  בהשוואה לנעשה בשנים קודמות. -לבריאות  לקידום אורח חיים בריא בבית הספר וחינוך
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, עיתוי בריאותם אורח חיים בריא וחינוך לודילקקיום פעילויות 
 דיווחי המשתתפים בתכנית/  הכניסה לתכניתתחילת העיסוק בהן ויוזם 

  לעומת ארצי מייצג
פעילויות לקידום  קיוםמועד תחילת בחלק זה יוצגו דיווחי המנהלים והמחנכים באשר ל

אשר לקחו חלק . יוצגו דיווחי משיבים מועד תחילת יישום התכניתו ,באופן כללי התחום

  לצד דיווחי משיבים ממדגם ארצי מייצג. "אורח חיים פעיל ובריא"בתכנית 

בנוסף, יוצגו דיווחי מנהלים שהשתתפו בתכנית באשר לגורם שהניע את הצטרפותם אליה 

  .6ודיווחי המחנכים שבתכנית לגבי סוג התכנית שהופעלה בבית הספר

השאלה באשר לעיתוי תחילת קיום פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך כי  נבהיר

ריאות ויתר השאלות שיוצגו בפרקים הבאים באשר לנעשה בתחום הופנו רק למשיבים לב

מחנכים  110-ו )13( יםכל המנהל: אשר דיווחו כי התקיימו פעילויות בבית ספרם / בכיתתם

  .8במדגם ארצי מייצג מחנכים 253-ו מנהלים 234וכן  7בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא"

  דיווחי מנהלים

דיווחו כי ) N=5כמחצית (, "אורח חיים פעיל ובריא" שהשתתפו בתכנית המנהליםמקרב 

בשנה  לבריאות וחינוך בריא חיים אורח לקדם שנועדו פעילויות ס"בביה לקייםהחלו 

שנתיים או יותר לפני שהתקיים  -בשנה שקדמה לסקר והיתר  -אחד הנוכחית (תשע"ב), 

אורח " התכנית  את) דיווחו כי החלו ליישם 13מתוך  11כמעט כולם (הסקר. במקביל, 

  ).9לפני כן –(ושניים  השנה "חיים פעיל ובריא

מהמנהלים  6באשר לגורם המניע להצטרפות בית הספר לתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" 

 5-כי הצטרפו לתכנית ביוזמתם ו/או ביוזמת הרשות  ושהשתתפו בתכנית דיווחו 

משיבים דיווחו כי  2שהצטרפו לתכנית ביוזמת הפיקוח על הבריאות במשרד החינוך. 

הצטרפו ביוזמת גורם אחר בפיקוח / משרד החינוך, אך לא פירטו מי (ניתן היה לציין יותר 

  מגורם אחד).

                                                           
("שנת אורח חיים  שאלה זאת נועדה לבדוק באיזו מידה מבחינים המשיבים בין יישום הנושא השנתי בביה"ס 6

 ותכניות אחרות. "חיים פעיל ובריא אורח"יישום תכנית בין ל בריא")
  מתוך כלל המחנכים שנסקרו, אשר מלמדים בבתי ספר שלקחו חלק בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" 7

נוספים  7. בבית הספרמחנכים דיווחו כי לא מיושמת תכנית לקידום בריאות ואורח חיים בריא  4בתשע"ב,  
מתוכם השיבו  3כיתות ו';  2-כיתות ד', ו – 2כים כיתות ג', מחנ 3דיווחו שהתכנית לא מיושמת בכיתותיהם (

  לא השיבו לשאלה).   3-שהתכנית מיועדת לכיתות א', אחת (מחנכת ג') דיווחה שהתכנית מיועדת לתלמידי ה' ו
יחד עם זאת, חמישה מתוך השבעה ציינו כי התקיימו השנה בכיתתם פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא 

מפגשי  –ריאות וארבעה פירטו (לעיתים יתר מפעילות אחת): שניים ציינו כי התקיימו ימי שיא, שניים וחינוך לב
  שהם עצמם העבירו פעילות בנושא תזונה נכונה או פעילות גופנית. –שיננית ושניים 

ה יוצגו נתונים נוספים לגבי המשיבים שדיווחו כי לא מיושמת תכנית לקידום אורח חיים בריא בביה"ס/ בכית 8
  בחלק הבא: "מיקוד בבתי ספר בהם לא נערכו פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות.

 ייתכן שהם לא הבינו את השאלה או שהתייחסו לתכנית אחרת כיוון שתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" 9
  במתכונת זאת יושמה לראשונה בשנת תשע"ב.
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התקיימו דיווחו כי ) 96%( םלו, כמעט כצגארצי מיימדגם (דוברי עברית)  ב המנהליםמקרב 

פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים  בביה"ס

) דיווחו 47%(  םכמעט מחציתבאשר לעיתוי תחילת קיום פעילויות מסוג זה, . בשנת תשע"ב

במהלך השנה  – 12%כי החלו  לקיים פעילויות כאלו שנתיים או יותר לפני מועד הסקר, 

  בשנת תשע"ב.  41%-שקדמה לשנה בה נערך הסקר ו

  דיווחי מחנכים

 "אורח חיים פעיל ובריא"לקחו חלק בתכנית אשר  מחנכיםמוצגים דיווחי  1בתרשים מספר 

  באשר למועד תחילת קיום פעילויות לקידום התחום ומועד תחילת יישום התכנית.

פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך  תחילת קיום: מועד 1תרשים מספר 
  בתכנית) מחנכים("אורח חיים פעיל ובריא" תחילת יישום התכנית מועד לבריאות  ו
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מועד התחלת העיסוק באורח חיים בריא בכיתה: מחנכים

השנה
שנה שעברה
לפני שנתיים ויותר

 

  

פעילויות לקיים החלו יותר ממחצית דיווחו מעט  1כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

לפני שנתיים  -, כחמישית השנה  בכיתתם שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות

  אתליישם החלו דיווחו כי  ירבע-שלושתכלפני שלוש שנים או יותר. במקביל,  –רבע כו

 -בשנה שעברה והיתר  –, כחמישית השנה בכיתתם  "אורח חיים פעיל ובריא" התכנית

  לפני שנתיים או יותר. 

לקידום חינוך לבריאות ואורח  תשע"בהופעלה בשנת המחנכים אף התבקשו לציין איזו תכנית 

  . 2חיים בריא בבית ספרם. דיווחיהם מוצגים בתרשים מספר 
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   התוכנית שהופעלה לקידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות: 2תרשים מספר 
  בתכנית)מחנכים (
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ס"איזו תכנית לקידום חינוך לבריאות יושמה בביה: מחנכים

 

  

דיווחו כי בבית ספרם  שבתכניתמהמחנכים   90% -כ ,2כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

 בריא חיים אורח קידוםתכנית לוכן   "אורח חיים פעיל ובריא"תכנית   הופעלה בתשע"ב

דיווחו כי בבית ספרם  13%. ופעיל בריא חיים אורח שנת: השנתי הנושא במסגרת

, תכנית אחרתפעילויות לקידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות באמצעות  התקיימו

 בית חוץ מקצוע אנשיפירטו מהן (חלק ציינו יותר מתכנית אחת):  11במענה לשאלה פתוחה ו

, תכנית אמירים )N=2), קרן קרב (N=2(מתחום התזונה והפעילות הגופנית) ( ספריים

 משרד של תכנית, פרטניות גופנית בשעות פעילותבנושא  העשרה פרויקט, חברתית

  .משיב אחד)" (כל אחת צויינה ע"י עלי תפורו" תורנית תכנית, הבריאות

התקיימו השנה דיווחו כי  91%, ארצי מייצגמדגם (דוברי עברית)  ב המחנכיםמקרב 

) 33%( כשליש, מתוכם. תפעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאו בכיתתם

דיווחו כי החלו לקיים פעילויות כאלו בכיתתם שנתיים או יותר לפני מועד הסקר, כחמישית 

  בשנת תשע"ב.רק  58%- בשנה שעברה ו –) 9%(
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  מהראיונותרשמים  – והמניעים לכך תחילת העיסוק באורח חיים בריא

מהראיונות עלה כי ברוב בתי הספר שילבו פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא בשנים 

קודמות, טרם הכנסת תכנית 'אורח חיים פעיל ובריא' ורק בחלק קטן מהם זאת השנה 

הראשונה שבה עוסקים באורח חיים בריא באופן ממוקד ומוגדר. זאת בניגוד לנתון שהתקבל 

  יימו פעילויות כאלו לפני תשע"ב.לפיו רק כמחצית ק –בסקרים 

כמעט בכל הראיונות ייחסו את העיסוק האינטנסיבי באורח חיים בריא בשנת תשע"ב, לפחות 

מה, להגדרת נושא זה כנושא השנתי. אמנם, תכנית 'אורח חיים פעיל ובריא' ִאפשרה -במידת

קידום הנושא, לבתי הספר להקצות משאבים ולקיים פעילויות ייעודיות מוגדרות, שסייעו ב

ואולם הרחבת העיסוק בו, קיום פעילויות מתאימות נוספות והגדלת המעגלים מושאי 

  פעילויות אלו מיוחסים, לפחות באופן חלקי, לעיסוק בנושא השנתי.
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מיקוד בבתי ספר בהם לא נערכו פעילויות שנועדו לקדם אורח 
  מייצג דיווחי המשתתפים במדגם ארצי/ חיים בריא וחינוך לבריאות

בבית ספרם לא התקיימו פעילויות שנועדו דיווחו כי  ארצי מייצגבמדגם  מנהלים 11כאמור, 

 רובם דיווחובשנת תשע"ב.  לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים

בצוות  לא היה ענייןש -אחד , בבית הספר התמקדו בנושאים אחריםכי פתוחה הבשאלה 

  גורם שיכול להוביל את הנושא בבית הספר.  שלא נמצא  - ואחד 

 4שדיווחו כי בבית ספרם לא התקיימו פעילויות לקידום אורח חיים בריא,  המנהליםמתוך 

("שנת אורח חיים בריא") שהוגדר לשנת תשע"ב  הייתה התייחסות לנושא השנתידיווחו כי 

 יום שיאשפה, /או מדעים ו: פעילויות רלוונטיות במסגרת שיעורי , כוללפירטו מה נעשה 3-ו

  ע"י משיב אחד). הוזכרה(כל תשובה  "זוזו"והכנסת התכנית 

שנועדו לקדם אורח חיים בריא וחינוך פעילויות  לא התקיימודיווחו כי  25 המחנכיםמקרב 

מדוע  שאינם יודעיםאו  לא התבקשו לכךפירטו מדוע: רובם ציינו כי  6. לבריאות בכיתתם

  זה לא נעשה; אחד ציין כי הוגדר נושא אחר בבית הספר. 

התקיימו פעילויות דיווחו כי  18 מתוך המחנכים שדיווחו כי לא התקיימו פעילויות בכיתתם

 הייתה התייחסות לנושא השנתידיווחו כי  12-, ולקידום אורח חיים בריא בבית ספרם

ירטו מה נעשה, כולל: עידוד תזונה ופ ("שנת אורח חיים בריא") שהוגדר לשנת תשע"ב

 )חוץ פנים או ידי גורמי- על(הרצאות בריאה והבאת כריכים בריאים, קיום ארוחות בריאות, 

הפה, תזונה נכונה ובריאות), ימי שיא או עידוד פעילות  ת(כגון היגיינ בנושאים רלוונטיים

  ספורטיבית במסגרת בית ספרית וקירות בנושא.
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וחינוך לבריאות לקידום אורח חיים בריא פעילויות הפעלת מסגרת 
דיווחי המשתתפים בתכנית לעומת ארצי /  עד לעיתוי הנוכחי בבית הספר

  מייצג
אורח חיים  קידום שהתקיימו בבית ספרם, שמטרתן פעילויותהתבקשו לציין האם ה משיביםה

במקרים בהם  .תכנית ממוסדת או באופן עצמאיהתקיימו במסגרת  ,בריא וחינוך לבריאות

   התבקשו לציין באיזו תכנית מדובר. משיביםה ,פעלה תכנית ממוסדת

; מוצגים דיווחי משיבים אשר השתתפו בתכנית 4- ו 3 מספר מוצגים בתרשימים הדיווחים

לגבי שהתרחש בשנים קודמות ודיווחי מנהלים ממדגם  בתשע"ב  "אורח חיים פעיל ובריא"

  ארצי מייצג לגבי שהתרחש השנה (תשע"ב).

  דיווחי מנהלים

 ס"בביה"אורח חיים פעיל ובריא" ודיווחו כי התקיימו  שהשתתפו בתכנית המנהליםמקרב 

דיווחו כי  5מנהלים)  8בעבר (סה"כ  לבריאות וחינוך בריא חיים אורח לקדם שנועדו פעילויות

  גם וגם. –במסגרת ממוסדת ושניים  –פעלו באופן עצמאי,  אחד 

שני שליש מהמנהלים דיווחו כי הפעילו תכנית עצמאית בשנת תשע"ב, במדגם ארצי מייצג, 

שילוב של תכנית עצמאית, בית ספרית, ותכנית  –תכנית ממוסדת והיתר  –כעשירית בלבד 

  ממוסדת.

  דיווחי מחנכים

המחנכים לגבי אופי התכנית לקידום חינוך לבריאות שיושמה מוצגים דיווחי  3בתרשים מספר 

בריא" בתשע"ב פעיל ואשר השתתפו בתכנית "אורח חיים  מחנכיםמוצגים דיווחי  בביה"ס.

ממדגם ארצי מייצג לגבי שהתרחש השנה  מחנכיםלגבי שהתרחש בשנים קודמות ודיווחי 

  (תשע"ב).

  (מחנכים) ממוסדת או עצמאית - סוג התכנית שפעלה   :3 תרשים מספר
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שהשתתפו בתכנית (לגבי  מחנכיםהדיווחי התמונה שעולה מ, 3כפי שניתן לראות בתרשים 

ג (שהתייחסו צבמדגם ארצי מיישנים קודמות) דומה לזאת שעולה מדיווחי מחנכים 

דיווחו כעשירית  ;הקודמותפעלו באופן עצמאי בשנים דיווחו כי  -  70%- כ –לתשע"ב): הרוב 

  ) דיווחו שפעלו בשני האפיקים. כחמישית; והיתר (תכנית ממוסדת פעלהכי 

תכנית  התבקשו לפרט איזו אשר דיווחו כי התקיימה תכנית ממוסדת בבית ספרם משיבים

מקרב המשיבים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל  (ניתן היה לציין יותר מתכנית אחת).

ציינו כל אחת מהתכניות  " ושלושהזוזו" – 2"שנלי", - 3"תפור עלי",  ציינו 3 ובריא" בתשע"ב, 

מקרב המשיבים במדגם ארצי  ".נטעים, שתילים", "הקסומים מזונות" ",אשליםרות: "חאה

ציינו שהתקיימה תכנית אחרת;  16-ו"זוזו"  – 14"שנלי", - 9ציינו "תפור עלי",  12 מייצג, 

 לימוד, ""בריאות טריוויה", "בריא חינוך" ",ירוק ס"בי) "N=2( "שלנו בידיים"חלקם פירטו: 

שילוב , "בריאות שבוע" עירונית תכנית "בריא בגוף בריאה נפש", "נטלי, ""בריא חיים אורח

  .של תכניות וכן תכניות בית ספריות ממוסדות
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דיווחי המשתתפים / ביחס לשנים קודמות (תשע"ב) השתנה השנהמה 
  בתכנית לעומת ארצי מייצג

ביחס לשנים  (תשע"ב)מה השתנה השנה  התבקשו לדווחהמשיבים בשאלה פתוחה, 

המרכזיים שעלו, בחלוקה לפי סוגי המשיבים. ראשית יוצגו  השינוייםלהלן יוצגו . קודמות

משיבים ממדגם ארצי  דיווחיולאחר מכן   "חיים פעיל ובריאאורח "בתכנית  דיווחי המשתתפים

  מייצג.

   "אורח חיים פעיל ובריא"בקרב משיבים אשר השתתפו בתכנית 

 כנית העבודהשל תרבה יותר הבניה במיקדו את השינוי  בתכנית שהשתתפו נהליםמ

ולרוב תחומי הדעת  בבית הספר , כולל הרחבתה לכל שכבות הגילאורח חיים בריא בתחום

בנוסף צוינה  .)וכמעט את כל המורים""זה היה הרבה יותר מקיף, כלל את הכיתות לדוגמא: (

ח אדם ששימש לריכוז התחום, לליווי מורים ולביצוע פעילויות ולציוד ולכ תוספת התקציב

 .)"נוסף מישהו שאחראי על נושא אורח חיים בריא, מפגשים עם אחות ודיאטנית"למשל: (

עיסוק בתחום הבריאות רמת הבהוא  העיקרי שהשינוי ציינו, מחנכים שהשתתפו בתכנית

לנושא  מודעות יותר ובעקבות זאת יצרהשהפכה אינטנסיבית יותר ובחינוך לבריאות 

  . )ההורים גם ולפעמים( התלמידים בקרב

 הבניהל היו שהתייחסוו ,היומיומי ספרי-הבית לשיח הנושא הכנסתל שהתייחסומשיבים היו 

 היה זה, ס"ביה בכלל תימובנ תכנית הייתה השנה"לדוגמא: ( התכנית שליותר רבה 

: כולל), "התוכנית ביישום ואינטנסיביות עקביות הייתה, החינוך משרד של לדרישות בהלימה

 בריאות משותפות ובארוחות התלמידים של הבוקר בארוחות נכונה תזונה על דגש

 מכרנו הורים ליום גם, הביאו הילדים מה בדקנו, בריא אוכל יותר יביאו שילדים הקפדנו("

, אחות, רופא ידי על( לתלמידים ייעודיות ופעילויות הרצאות של תוספת); "בריא אוכל

 שהתקבלו תקציביםהודות ל שהתאפשרו) חוץ גורמי ידי על ספורט ופעילויות תזונאית

 ידי גורמים-והופעלו עלשונים  דעת בתחומיבנושא ששולבו  פעילויות וכן כניתתבמסגרת ה

  ים.ספרי בית
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  רשמים מקבוצות המיקוד –"מה השתנה השנה" 

בראיונות עלה כי בבתי הספר שהחלו בקידום אורח חיים בריא בעבר, העיסוק בנושא 

בתשע"ב הפך אינטנסיבי יותר,  ממוקד יותר, רציף לאורך השנה וקיבל ממד רשמי. בנוסף, 

תחומי' , כלומר שולבו תכני אורח -מהדיווחים עלה כי בשנת תשע"ב העיסוק בנושא היה 'רב

  ד השונים. חיים בריא במקצועות הלימו

ספרית, ובמיוחד במתן הנחיות וכללים -גם במדיניות הבית דווחו שינויים שנעשוכמו כן, 

  שנועדו לקדם תזונה בריאה בין כותלי בית הספר.

  

 מנהליםבדומה למקביליהם שהשתתפו בתכנית, גם : בקרב משיבים במדגם ארצי מייצג

 הפעילויות כמות או מגוון של הרחבה ציינו )בלבד עברית דוברי( ,ממדגם ארצי מייצג

 או שיא ימי או הרצאות( תקופתי או נקודתי שנערכו באופן לפעילויות התייחסו רובם. בתחום

שנעשות  לפעילויות והתייחס מיעוטם ).בריא חיים אורח נושאשהוקדש ל חודש או שבוע

 ספורטיבייםה חוגיםוהגדלת היקף ה ס"בביה בריא מזון על הקפדה שעיקרן באורח קבוע

  . באופיים

 אורח בנושא ספרית בית מדיניות לקביעת ,האחת התייחסו מנהלים של נוספות קבוצות

 הדעת לתחומי הקשורהבנושא אורח חיים בריא  עבודה תכנית לבניית - והשנייה בריא חיים

 נושא"כ הוכרזעליו  לתחום מענה לתת במטרה, הלימודים שנת לאורך שזורה או השונים

  בתשע"ב. "השנתי

 תבתחום זה בשנ התקשו להצביע על שינויים ) במדגם ארצי מייצגדוברי עברית(מחנכים 

הנושא מחנכים ציינו כי "זה היה מהבהשוואה לשנים קודמות. מיעוט (תשע"ב)  המחקר

היו שונים (שפה, מדעים, עבודת חקר והרצאות). בנוסף,  בתחומי דעת" ולכן עסקו בו השנתי

שפעלו . בודדים ציינו כללים בנושא תזונה שהונהגוציינו מגזרי השפה) שמעטים (משני 

  . גופניתהפעילות ההגברת לבבית הספר 
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  סיכום –העיסוק באורח חיים בריא בבית הספר 
כל המנהלים ומובילי הבריאות מבתי ספר שהשתתפו בתכנית "אורח חיים בריא", וכמעט כל 

וקיימו פעילויות בנושא  בשנת תשע"ב את התכניתיישמו דיווחו כי הם   בתכניתהמחנכים 

מהמחנכים  90%-וכ המנהליםכמעט כל  (דוברי עברית) . במקביל, במדגם ארצי מייצגבריאות

פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים  -בהתאמה  בכיתתםבביה"ס או  –התקיימו דיווחו כי 

  ת.בריא וחינוך לבריאו

 פעילויות לקייםהחלו דיווחו כי  שהשתתפו בתכניתוכמחצית מהמחנכים  המנהליםמ כמחצית

בשנים  –והיתר  בשנה הנוכחית (תשע"ב), לבריאות וחינוך בריא חיים אורח לקדם שנועדו

 . בנוסף, כמעט כל המנהלים(בד"כ באופן עצמאי ולא באמצעות תכנית ממוסדת) קודמות

אורח חיים פעיל " התכנית  אתליישם דיווחו כי החלו  בתכנית וכשלושת רבעי מהמחנכים

הם  לפי דיווחי המנהלים שני הגורמים המובילים בהנעת ההצטרפות לתכנית,. השנה "ובריא

לשם השוואה,  (ובמידת מה גם הפיקוח עם הבריאות). של המנהל יוזמה אישיתאו  הרשות

מהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי החלו לקיים פעילויות  40%-מהמנהלים וכ 60%-כ

) דיווחו שהתקיימה 70%-גם בקבוצה זאת, הרוב (כ כבר בשנים קודמות. בתחום הבריאות

בעבר  ממוסדותשציינו שהופעלו תכניות  משתתפים בתשובות ( בביה"ס תכנית עצמאית

  .)"תפור עלי", "שנלי" ו"זוזו" בלטו

מייחסים את העיסוק בקידום תחום הבריאות בתכנית שהשתתפו  מחנכיםבכל מקרה, 

  .והן לנושא השנתי "אורח חיים פעיל ובריא"הן לתכנית בתשע"ב ונושא הבריאות 

 של תכנית העבודהרבה יותר הבניה ב השנה מיקדו את השינוי בתכנית שהשתתפו נהליםמ

) ולרוב תחומי הדעת בבית הספר כולל הרחבתה לכל שכבות הגיל( אורח חיים בריא בתחום

 ביצוע פעילויותמקצועי בתחום ו ח אדםוכהעסקת  ,ציודרכישת לששימש  תוספת תקציבוב

 אינטנסיביותמיקדו את  השינוי במיוחד ברמת  שהשתתפו בתכניתרלבנטיות. המחנכים 

  ובעקבותיו הגברת המודעות לנושא הבריאות בקרב התלמידים. בנושאהעיסוק 

 בתחום הפעילויות כמות או מגוון של הרחבהדיווחו בעיקר על  מייצגארצי מנהלים במדגם 

 ספרית בית מדיניות לקביעת(במיוחד פעילויות נקודתיות או תקופתיות) והיו שהתייחסו גם 

  , אך בהיקפים קטנים.בתחום עבודה תכנית לבנייתו בריא חיים אורח בנושא
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תפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות הבית 

  ספרית
אשר לקחו חלק בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא"  נית בבתי הספרהפעלת התככאמור, 

  . ה'מרכז האוניברסיטאי אריאל' -ע"י גוף חיצוני התבצעה 

לשם כך, פעלו, ברמה ארצית,   בביה"ס;על בניית התוכנית ויישומה  אמון הגוף החיצוני היה

, שבתכנית ריכוז הפעילויותעפ"י ההנחיות, ל, מנהל התכנית ורכז חינוך ארצי (שהיו אחראים

עפ"י  ,היה אחראיאשר (רכז חינוך לבריאות  –יישובית הברמה  ;תיאומן ומעקב אחר הנעשה)

ריכוז הפעילויות, תיאומן  כולל הטמעת התכנית בבתי ספר ביישובוליישום ול ,ההנחיות

יות הספורט בשעות ופעילשר היו אחראים על הנחיית א(; ומדריכי תכניות חנ"ג ותפעולן)

  .)ות של בית הספרלשהוקצו לכך מעבר לשעות הפעי

על מנת להטמיע את תחום הבריאות בבית הספר, הציפייה הייתה שתקבע יחד עם זאת, 

אופן בהעדיפויות סדרי בקדימויות, בית ספרית המקדמת בריאות שתבוא לידי ביטוי במדיניות 

  יות בהתאם לצרכי באי בתי הספר.והפעלת פעילבתכנון וו משאביםהקצאת 

: ראשית, נתמקד בתפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות הבית ספרית בפרק זה

נבחן האם נושא אורח חיים בריא הוגדר כקדימות בית ספרית והאם, לתפיסת המשיבים, חל 

יים שינוי במדיניות הבית ספרית בעקבות זאת. לאחר מכן, נעסוק בביטויים של קידום אורח ח

באמצעות יצירת מנגנונים ורתימת משאבים לקידום התחום הן בריא במדיניות הבית ספרית 

בסוף הפרק נבחן את  הגדרת יעדים, מטרות ותכנית פעולה בהתאם לצרכים. והן באמצעות

 התלמידים והצוות הנהלים והכללים הנהוגים בבית הספר שיכולים להשפיע על התנהגות

כיבוד באירועים ובמפגשי צוות, מדיניות הבאת ממתקים לבית בתחום התזונה (מדיניות ה

   הספר ומעורבות בכריך ארוחת העשר).

שאלות בנושא תפיסת אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות הבית ספרית הופנו רק למנהלים 

ולמחנכים אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" (למעט השאלה בדבר כתיבת 

יוצגו ית לתחום שהופנתה גם למשיבים במדגם ארצי מייצג). בפרק תכנית פעולה בית ספר

כנושא מרכזי / חשוב בנושא תפיסת אורח חיים בריא  :הרלוונטיים התלמידיםדיווחי אף 

  הנהוגה בבית הספר. "מדיניות הממתקיםלגבי "ו בבית הספר

בתחום ובהפעלתה  כנית הפעולה הבית ספריתתכנון תבהרחבה בנעסוק  יםהבא יםבפרק

הפעילויות שנערכו בבית הספר בשנת תשע"ב, הלכה למעשה, במטרה לקדם  ונפרט את

   אורח חיים בריא וחינוך לבריאות.
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דיווחי המשתתפים /  הגדרת אורח חיים בריא כקדימות בית ספרית
  בתכנית לעומת ארצי מייצג

יוצגו דיווחי מנהלים ומחנכים באשר להגדרת קידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות  להלן

יוצגו דיווחי התלמידים באשר לעיסוק בבית הספר בנושא לאחר מכן  כקדימות בית ספרית.

 אורח חיים בריא כנושא חשוב או מרכזי.

  דיווחי מנהלים

קידום דיווחו כי  12מתוך  10"אורח חיים פעיל ובריא"  שהשתתפו בתכנית המנהליםמקרב 

בתכנית הבית  שהוגדרואחת מהקדימויות  היהאורח חיים בריא או חינוך לבריאות 

 חלכי  10-בתכנית הבית ספרית ו קדימות חדשהמהם השיבו כי זאת  9, בתשע"בספרית 

ופירטו מה  בריאפעיל  חיים אורח לתכנית הכניסה בעקבות ספרית הבית במדיניות שינוי

במסגרת בית הספר וכי קיימת מדיניות  תלמידיםבתזונת הרובם דיווחו כי חל שינוי טיבו: 

(באופן כללי, באירועים, בהפסקות  הגבלת/ הפסקת צריכת הממתקיםבהדוגלת 

ואחד מהם אף ציין שתוגברו  יותר הפסקות פעילותדיווחו כי מתקיימות  3מתוקות/בריאות); 

אורח חיים  יותר מודעות והתייחסות לנושאדיווחו כי קיימת  4עילות הגופנית; שיעורי הפ

  בריא בבית הספר.

תפיסת אורח חיים בריא לגבי  ארצי מייצגממדגם  המנהליםמוצגים דיווחי  4בתרשים מספר  

  כחלק מהמכלול הבית ספרי. 

  (מנהלים, ארצי מייצג) שילוב אורח חיים בריא במדיניות הבית ספרית: 4תרשים מספר 
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ב כחלק ממדיניות בית ספרית"קידום אח: מנהלים

N= 234, ארצי מייצג
  

קידום מהמנהלים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי  80%- כ ,4בתרשים מספר  כפי שניתן לראות 

בתכנית הבית  שהוגדרואחת מהקדימויות  היהאורח חיים בריא או חינוך לבריאות 

 שינוי חלבתכנית הבית ספרית וכי  קדימות חדשהזאת ש -  60%-וכ ,בתשע"בספרית 

  .בכל הקשור לאורח חיים בריא השנה ספרית הבית במדיניות
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  דיווחי מחנכים

מהמחנכים  89%-ו "אורח חיים פעיל ובריא" השתתפו בתכניתמהמחנכים ש 93%, במקביל

אחת  היהקידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות דיווחו כי  במדגם ארצי מייצג

  . בתשע"בבתכנית הבית ספרית  שהוגדרומהקדימויות 

  התלמידיםדיווחי 

נשאלו האם, למיטב ידיעתם, עוסקים בבית הספר בו הם לומדים בנושא הבריאות  התלמידים

  .מוצגים דיווחיהם 5בתרשים מספר  .10כנושא חשוב / מרכזי

   11: עיסוק בנושא הבריאות בבית הספר כנושא מרכזי/חשוב5תרשים מספר 
  )ארצי מייצגתלמידים, (

בטוח שכן
48%

חושב שכן

40%

חושב שלא

9%

בטוח שלא

3%

ס"עיסוק בנושא בריאות בביה

N=1,380 

  

  

דון בבית הספר כנושא חשוב/מרכזי. ירשמו בביטחון כי נושא הבריאות נכמחצית מהתלמידים 

חושבים  )12%( בנושא, והיתר ובית הספר עסקב"חושבים" אך לא בטוחים ש נוספים 40%

  .בבשנת תשע" או בטוחים כי נושא הבריאות לא היה נושא מרכזי בבית הספר

שיעור   "אורח חיים פעיל ובריא" תוכניתב בבתי הספר שהשתתפו ם אשרתלמידיהבקרב 

 נובית הספר דב, בהשוואה למדגם הארצי המייצג, דיווחו בביטחון כי יותר (אך לא כולם) גבוה

ממקביליהם מהמשתתפים בתוכנית לעומת כמחצית  62%: בנושא הבריאות כנושא מרכזי

ההבדל ניכר אף יותר בהשוואה   .דיווחו כי עסקו בנושא זה כמרכזי / חשוב במדגם הארצי,

  ).51%לעומת  75%(בתוך בתי הספר הממלכתיים  בלבד 

                                                           
שאלה זאת נועדה להחליף שאלה ישירה בדבר  "אורח חיים פעיל ובריא" בבתי ספר בהם יושמה תכנית  10

מהערכת חסר  מנעיהכרות התלמידים עם התכנית, כדי לשקף את המתרחש בבית הספר בתחום מהימנה, ולה
  כתוצאה מחוסר הכרות עם שם התכנית. 

  לא השיבו לשאלה זו 11% 11
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כמרכזי / עיסוק בנושא תפיסת הבחינת הבדלים לפי פיקוח בקרב דוברי עברית העלתה כי 

 51%ומת לעמהמשתתפים בתכנית  75%( בבתי ספר ממלכתייםחשוב בולטת אפילו יותר 

  ).ממקביליהם בארצי מייצג
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המשתתפים  דיווחי/ ביטויים לאורח חיים בריא במדיניות הבית ספרית
  בתכנית 

על ההתייחסות לקידום אורח חיים בריא בראייה מערכתית בית ספרית ותפיסתה כחלק 

לקידום התחום  קיום מנגנוניםעל מההחלטה מהמדיניות הבית ספרית ניתן ללמוד גם 

כתיבת תכנית , )לשנה הקרובה ולשנים הבאות(תחום הגדרת יעדים בל שנעשו מהלכיםומ

   פעולה והתאמתה לצרכי בית הספר ותלמידיו.

באשר לקיומם  "אורח חיים פעיל ובריא"אשר השתתפו בתכנית להלן יוצגו דיווחי המנהלים 

. תכנית פעולהכתיבת באשר להתחום וועדת תלמידים לקידום -ו של צוות היגוי בית ספרי, 

לגבי הגדרת יעדים בתחום, כתיבת  אשר השתתפו בתכנית  המחנכיםדיווחי  יוצגו לאחר מכן

 מהלך לאיתור ומיפוי צרכים בתחוםביצוע וכן  לצרכי כיתתם תכנית פעולה והתאמתה

(מנהלים ומחנכים במדגם ארצי מייצג נשאלו רק באשר לכתיבת תכנית פעולה לקידום תחום 

  לבריאות).החינוך 

דיווחי המשיבים לגבי תכנית העבודה ונציג את  יריעה לגבי בנייתבפרק הבא נרחיב את ה

מעורבותם של גורמים שונים בתכנון התכנית לקידום אורח חיים בריא בבית הספר, בכתיבת 

  תכנית הפעולה הבית ספרית לתחום ובהפעלתה.

  דיווחי מנהלים

צוות היגוי בית ספרי וועדת  התבקשו לדווח האם הוקמו מנהלים שהשתתפו בתכנית

לסייע . התפיסה היא שאלו שני מנגנונים אשר יכולים תלמידים לקידום אורח חיים בריא

  .12בהתוויית הפעילות הבית ספרית בתחום אורח חיים בריא, בתכנונה וביישומה

. הם הבריאות לתחום לפעי ספרי בית היגוי צוות קייםדיווחו כי ) 13(מתוך  מהמנהלים 11

באחריותו של צוות ההיגוי לתכנן ולבנות נשאלו מה תפקידו (שאלה פתוחה); כולם דיווחו כי 

את התכנית. מספר משיבים אף  להוציא לפועלכמחציתם ציינו שמתפקידו גם את התכנית. 

  ולתת משוב.  לבצע מעקבדיווחו כי מתפקידו 

מרביתם  .הבריאות לתחום תלמידים מנהיגות יימתק ס"בביהמהמנהלים אף דיווחו כי  9

בנושא אורח חיים  להעביר חלק מהפעילויותציינו שתפקידה של מנהיגות התלמידים הוא 

. במשותף עם צוות ההיגוי תכנון ובניית התכניתעל היו אף שדיווחו כי היא אחראית . בריא

 ("כריך בריא"). לוודא שהתלמידים בכיתות אכן אוכלים אוכל מזין  אחד ציין כי מתפקידה

 9"אורח חיים פעיל ובריא"  המנהלים שהשתתפו בתכניתמקרב לגבי כתיבת תכנית פעולה, 

) 3באופן חלקי והיתר ( –) דיווחו כי נכתבה תכנית פעולה לתחום באופן מלא, אחד 13(מתוך 

דיווחו כי  מדגם ארצי מייצגמהמנהלים ב 60%, במקביל שלא נכתבה תכנית פעולה לתחום. –

                                                           
בתכנית "אורח חיים בריא" שהופעלה מטעם הפיקוח על הבריאות הקמת צוותים אלו, בנוסף למינוי מוביל  12

 בריאות בית ספרי היו חלק מההנחיות לבתי הספר.
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שלא נכתבה תכנית  - 40%- נכתבה תכנית פעולה לתחום הבריאות וחינוך לבריאות ו

  .13כזאת

  מחנכיםדיווחי 

דיווחו  ם: מחציתשהשתתפו בתכנית למחנכיםהשאלה בדבר מנהיגות תלמידים הופנתה גם 

משתתפים  םמכיתת תלמידיםדיווחו כי  56%- וכי קיימת מנהיגות תלמידים לתחום הבריאות 

  במנהיגות התלמידים לתחום הבריאות.

האם נכתבה תכנית , ומטרות בתחוםיעדים המחנכים התבקשו לדווח האם הוגדרו בנוסף, 

; לכיתה תכנית הפעולה הותאמה האםו ומיפוי צרכים בתחוםמהלך לאיתור  פעולה האם נערך

   .6דיווחיהם מוצגים בתרשים מספר 

: שילוב אורח חיים בריא במדיניות הבית ספרית: יעדים, מטרות ותכנית 6תרשים מספר 
  מחנכים)( פעולה
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מטרות ותכנית פעולה, יעדים: מחנכים

בוצע באופן מלא
בוצע באופן חלקי
לא נעשה

משתתפים בתכנית

112=N

ארצי מייצג

253=N 

) דיווחו כי 90%-כ( המחנכים שהשתתפו בתכניתרוב , 6כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

השיבו שבאופן  - 60%-קידום בריאות לשנת תשע"ב (מתוכם כ הוגדרו יעדים ומטרות בתחום

  באופן מלא).  -  מחצית( בתחום שנתיים רב ומטרות יעדיםהוגדרו ש –מלא), ושלושת רבעי 

נכתבה תכנית פעולה בית ספרית לתחום דיווחו כי  )90%-(כבאשר לתכנית הפעולה, הרוב 

 במדגם ארצי מייצג מהמחנכים 60%לעומת זאת,  .באופן מלא הבריאות וחינוך לבריאות

  . באופן חלקי –מלא ועוד כרבע דיווחו כי נכתבה תכנית פעולה לתחום באופן 

דיווחו כי ) מהמחנכים 90%הרוב (, הייחודיים ה לצרכיםתכנית הפעול באשר להתאמת

- כ( םכיתת לצרכי הבריאות לתחום ספרית הבית הפעולה תכנית של התאמה עשתהנ

 בתחום צרכים ומיפוי איתורנעשה דיווחו כי  מהמחנכים 70%באופן מלא). לבסוף,  -  70%

 באופן מלא). 35%( םכיתת תלמידי בקרב

                                                           
  ממדגם ארצי מייצג התבקשו רק לדווח האם נכתבה תכנית פעולה לתחום: כן או לא. מנהלים 13
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/ דיווחי בבית הספר תזונה בריאהכללים ומנהגים מקדמי 
  המשתתפים בתכנית לעומת ארצי מייצג

התבקשו להתייחס למדיניות הבית ספרית בנוגע להבאת ממתקים  הן המנהלים והן המחנכים

(שאלות, או  הצוות מעורבותלכיבוד באירועים ובמפגשי צוות ולנהוג בנושא הלבית הספר, 

נשאלו מה נאמר להם לגבי הבאת במקביל, התלמידים . מזון המובא מהביתבנוגע ל הנחיות)

 אסור להביא הבית ספרית "י המדיניותעפכאשר  -אם החטיפים ו/ או ממתקים לבית הספר ו

  פרק זה יוצגו דיווחיהם בנושאים אלו.-. בתתהמורים מקפידים על כך - ם לבית הספרממתקי

  דיווחי מנהלים

 המנהלים שהשתתפו בתכניתמקרב בבית הספר,  ל"מדיניות הממתקים"בכל הקשור 

ו/או חטיפים לבית הספר  כי חל איסור על הבאת ממתקיםדיווחו  7"אורח חיים פעיל ובריא" 

מהם ציינו כי חל שינוי בכלל זה בשנה  6ואחד ציין כי מותר להביא ממתק אחד בסוף השבוע (

ים ו/או נו כי מותר להביא ממתקלעומת זאת ציי 5יותר הקפדה בנושא).  שמהותוהאחרונה 

  חטיפים.

צוות ההוראה נוהג ) דיווחו כי 13מנהלים (מתוך  12, מעורבות הצוות בארוחת העשרלגבי 

ציינו שחל  5- ו לשאול, להתייחס או להנחות את התלמידים לגבי המזון המובא מהבית

  שמהותו יתר הקפדה על תזונה בריאה.שינוי בכלל זה בשנה האחרונה 

 לכיבודבין ממתקים  שילוב) דיווחו על 9הרוב ( לכיבוד בימי הולדת ובאירועיםבכל הקשור 

שבדרך  –רק עם כיבוד בריא ואחד  –אחד  ,וג רק עם ממתקיםאמרו שנוהגים לחג 2בריא, 

דיווחו כי חל שינוי השנה בנוגע לכיבוד  8כלל לא נהוג לחגוג ובמקרים שכן, רק עם עוגה.   

  באירועים אלו שמהותו דגש רב יותר על כיבוד בריא.

) דיווחו על 7המצב טוב יותר, כאשר כמחצית ( במפגשי צוותלכיבוד לבסוף, בכל הקשור 

 4רק עם מתוקים.  –בין ממתקים לתזונה בריאה, ואחד  שילובעל  – 5כיבוד בריא בלבד, 

  דיווחו כי חל שינוי השנה בנוגע לכיבוד במפגשי צוות שמהותו דגש רב יותר על כיבוד בריא.

המדיניות הבית ספרית לגבי  המנהלים ממדגם ארצי מייצגמוצגים דיווחי  7בתרשים מספר  

בנוגע לכללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה: בחלק העליון מוצגים דיווחי המשיבים באשר 

ם הדיווחי –ובחלקו התחתון  "מדיניות הממתקים" ומעורבות הצוות במזון המובא מהביתל

  .בנוגע למדיניות הכיבוד באירועים ובמפגשי צוות
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  (מנהלים, ארצי מייצג) מקדמי תזונה בריאה בביה"ס כללים ומנהגים: 7תרשים מספר 
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מדיניות כיבוד באירועים ובמפגשים: מנהלים
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 מהמנהלים דוברי עברית במדגם ארצי מייצגכשלושת רבעי  7כפי שניתן לראות בתרשים 

לתלמידים להביא חטיפים או ממתקים לבית  אסורי המדיניות הבית ספרית "עפ דיווחו כי

   וכשליש מהם דיווחו כי זהו כלל חדש (עצם החלת הנוהג וצמצום צריכת הממתקים). הספר

צוות ההוראה נוהג לשאול, להתייחס או להנחות את  ) דיווחו כי 94%כמעט כל המשיבים (

 חל שינוי בכלל זה בשנה האחרונהדיווחו כי  30%-ו התלמידים לגבי המזון המובא מהבית

  ).בריאחיזוקים לילדים אשר מביאים מזון ו(חלה יותר הקפדה על הבאת מזון בריא 

לחגוג ימי הולדת או נהוג  בנוגע למדיניות הכיבוד באירועים ובמפגשי צוות: לגבי האופן בו

, חטיפים, עוגות וכד', דיווחו כי נהוג להביא ממתקים מהמנהלים כחמישית,  ס"אירועים בביה

וקרוב לשני שליש דיווחו  כי נהוג להביא כיבוד בריא, כמו פירות, ירקות וכד' דיווחו - כעשירית 

ציינו משהו אחר; שתי התשובות שחזרו הן שלא נוהגים  %7. כי נהוג לשלב בין השניים

לגבי עיתוי השמת מדיניות כיבוד זאת, להביא כיבוד לאירועים אלו או שמביאים עוגה בלבד. 

  לל זה בשנה האחרונה. דיווחו כי חל שינוי בכ כרבע
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מהתשובות לשאלה הפתוחה, בעניין השינוי בכלל זה, עלה שבחלק מבתי הספר זהו נוהג 

, בחלקם חל מעבר מכיבוד מתוק ורק השנה אסרו על התלמידים להביא ממתקים חדש

  על תזונה בריאה. שמקפידים יותרבריא, ובאופן כללי התחושה היא ללשילוב בין כיבוד מתוק 

 –, בודדים כיבוד בריאלהביא דיווחו כי נהוג  , כשני שלישהכיבוד הנהוג במפגשי צוותלגבי 

בין שני הסוגים. בודדים ציינו  לשלבשנהוג  30%- כ, וממתקים או חטיפיםשנהוג להביא 

  .שינוי בכלל זה בשנה האחרונהדיווחו כי חל  15% -). כשאין כיבודמשהו אחר (

  מחנכיםדיווחי 

בנוגע לכללים המדיניות הבית ספרית לגבי המחנכים מוצגים דיווחי  8בתרשים מספר  

. מוצגים דיווחי מחנכים שהשתתפו בתכנית לצד דיווחי מחנכים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה

  .ממדגם ארצי מייצגדוברי עברית 

  (מחנכים) כללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה בביה"ס: 8תרשים מספר 
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שני שליש מהמחנכים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים , 8כפי שניתן לראות בתרשים מס' 

לתלמידים להביא חטיפים או  אסורי המדיניות הבית ספרית "עפכי פעיל ובריא" דיווחו 
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 כשליש כמו כן,  .ארצי מייצגבקרב משיבים ממדגם התמונה דומה . ממתקים לבית הספר

  . חל שינוי בכלל בשנה האחרונהבמדגם ארצי מייצג דיווחו כי  28%-ובתכנית שמהמשיבים 

מקרב מדגם ו שהשתתפו בתכנית) מקרב אלו בהתאמה 93%-ו 95%כמעט כל המשיבים (

לשאול, להתייחס או להנחות את התלמידים לגבי המזון  יםנוהג הם דיווחו כי ארצי מייצג

מהמחנכים במדגם ארצי  70%-מהמחנכים שהשתתפו בתכנית וכ . רבעהמובא מהבית

מתשובות המחנכים שהשתתפו בתכנית  .חל שינוי בכלל זה בשנה האחרונהדיווחו כי מייצג 

לשאלה הפתוחה עולה כי הם מקפידים יותר להנחות את התלמידים ולהתערב במזון שהם 

לחשיבת  םושל תלמידיהמביאים לארוחת העשר. בנוסף, היו שציינו שהמודעות שלהם 

  התזונה הבריאה עלתה וזה ניכר בשינוי התנהגותי, במזון שנוהגים להביא לארוחת העשר.

מחלה יותר הקפדה על הבאת מזון בריא, נוהגים לתת חיזוקים לילדים אשר מביאים מזון 

  בריא ונותנים יותר הכוונה לצריכת ירקות, פירות ומזון בריא.

מהמחנכים שהשתתפו  %27,  ס"הולדת או אירועים בביה ימילגבי מדיניות הכיבוד ב

 %45עם כיבוד בריא,  - %31, דיווחו  כי נהוג לחגוג אירועים בכיתתם עם ממתקיםבתכנית 

(לא נהוג לחגוג, חוגגים עם עוגה ושתיה  ציינו משהו אחר %15-נוהגים לשלב בין השניים ו

בקרב המחנכים במדגם ארצי מייצג . ארוחת בוקר בריאה) –בלבד, או במקרים בודדים 

 %43עם כיבוד בריא ( %6-דיווחו שנהוג לחגוג עם ממתקים ו %40-התמונה פחות חיובית: כ

, כרבע (ללא קשר להשתתפות מדיניות כיבוד זאתלגבי עיתוי השמת  נוהגים לשלב).

   בשנה האחרונה.זה דיווחו כי חל שינוי בכלל  בתכנית)

  מהראיונות בחלק האיכותנירשמים  – בריאותכללים ומנהגים מקדמי 

לעודד  שמטרתם בחלק מבתי ספר, גם כן, תוארו שינויים במדיניות או בנהגים בראיונות

  תזונה בריאה, כולל: 

  ; )פירות וירקות(ב'הפסקת בריאות'  )עוגות וממתקים(החלפת 'הפסקה מתוקה'  �

  עידוד שתיית מים על פני שתייה מתוקה;  �

(כגון: סעודת ראש חודש, חגיגת שבועות, משלוחי  אירועים מיוחדים לציון -סעודות  �

  בריאות יותר  וכד'. -חברתיות) כיתתיות בפעילויות כיבוד מנות, וגם 

של מורים או של קבוצת תלמידים  -תוארה מעורבות רבה יותר  כן, גם ,בחלק מהראיונות

ם, אין הכוונה להנחיה אמנ. בבחינת טיב ארוחת העשר של התלמידים - שמונו לשם כך  

פני ממרחים מתוקים, אולם מעודדים תזונה בריאה -מפורשת להביא ממרחים בריאים על

  יותר, באמצעות חיזוק התלמידים המביאים מזון בריא; 

לבסוף, באחד מבתי הספר סיפר המנהל כי שינו את זמני ההפסקות כך שהפסקת האוכל 

קניית הממתקים בקיוסק בזמן ההפסקה (שכן תקדים את היציאה לחצר,  וכך הפחיתו את 

  הילדים שבעים).
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  תלמידיםדיווחי 

למדיניות הבית ספרית בנוגע להבאת חטיפים או באשר  הצוות הבית ספריבמקביל לדיווחי 

הבאת חטיפים ו/ או ממתקים ממתקים לבית הספר, נשאלו התלמידים מה נאמר להם לגבי 

 .9 מקפידים על כך. דיווחיהם מוצגים בתרשים מס' והאם לבית הספר

  )מייצג (תלמידים, ארצי 14: מדיניות אכילת חטיפים וממתקים בבית הספר9תרשים מספר 
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אין מדיניות בית 
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24%

ס"מדיניות אכילת חטיפים וממתקים בביה

N=1,380

 

  

דוגל במדיניות של אי אכילת ממתקים  ספרםעידו כי בית הכשלושה רבעים מהתלמידים 

), 75%מדיניות בית ספרית כזו ( כי קיימתרוב התלמידים שהצהירו  .וחטיפים בבית הספר

  הקפדה על ביצוע המדיניות. שקיימתדיווחו 

תלמידים מבתי ספר ממלכתיים הצהירו על מדיניות בית ספרית כזו בשיעור גבוה מתלמידים 

 ).53%לעומת  82%דתיים (-מבתי ספר ממלכתיים

השוואה בין דיווחי תלמידים אשר בבתי ספר שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל בריא"  

בקרב המשתתפים בתכנית מקפידים לתלמידים בבתי ספר במדגם ארצי מייצג העלתה כי 

מהתלמידים שהשתתפו בתכנית לעומת  57%: על אי הבאת ממתקים ו/או חטיפים פחות

(מגמה  חו כי קיימת מדיניות בית ספרית כזאתמתלמידי המדגם הארצי המייצג דיוו 75%

  ).זאת ניכרת גם בדיווחי המחנכים אם כי בפער קטן מאוד

במיוחד בקרב  ךנמו ים על הקפדה בנושא אי הבאת ממתקים ו/או חטיפיםדווחהמ שיעור

 53%לעומת  44%( תלמידים המשתתפים בתכנית מבתי ספר ממלכתיים דתיים

מהתלמידים מבתי  72%דתיים במדגם הארצי ולעומת -ממלכתייםבתי ספר מקביליהם במ

  ספר ממלכתיים המשתתפים בתכנית).

  

                                                           
  לא השיבו לשאלה זו 13% 14
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נבחנה  , כדי להפיק את התמונה ברמת בתי הספר (להבדיל מרמת התלמידים),בניתוח נוסף

בית  בכלמידת ההסכמה בין תשובות התלמידים בנושא מדיניות אכילת ממתקים וחטיפים 

להתרשם באיזו מידה המדיניות הבית ספרית בנושא חד  מאפשרניתוח מסוג זה , ספר

ומעלה בין תשובות התלמידים נחשב  70%משמעית. כאשר נרשמה הסכמה בהיקף של 

  הדבר כקיומה של מדיניות בית ספרית בנושא. 

כי בכשני שלישים מבתי הספר, קיימת מדיניות חד משמעית בנוגע לאיסור  מהממצאים עולה

טיפים בבית הספר. פערים, בין בתי ספר המשתתפים בתכנית לאלו אכילת ממתקים וח

 נקטו במדגם ארצי מייצגכאשר בתי ספר  ,שבמדגם ארצי מייצג, נמצאו גם בבדיקה זאת

בתוכנית הסכימו התלמידים כי קיימת שמבתי הספר   42%-(בבמדיניות חד משמעית יותר 

  מדיניות בית ספרית האוסרת על הבאת ממתקים ו/או חטיפים לבית הספר). 
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  סיכום  - אורח חיים בריא כחלק מהמדיניות הבית ספרית

קידום אורח חיים בריא או חינוך דיווחו כי רוב המנהלים והמחנכים שהשתתפו בתכנית 

. זאת ועוד, רוב המנהלים העידו כי זאת קדימות חדשה וכי לבריאות הוגדר כקדימות השנה

חל שינוי במדיניות הבית ספרית בעקבות הכניסה לתכנית, שבא לידי ביטוי, לדבריהם, 

במיוחד בשינוי תזונת התלמידים (והגבלת צריכת המתוקים), קיום יותר הפסקות פעילות 

  ובאופן כללי מודעות רבה יותר לנושא בקרב התלמידים. 

 80%ומהמחנכים ( תמונה דומה עלתה גם במדגם ארצי מייצג: שיעור לא מבוטל מהמנהלים

 60%- כמהקדימויות הבית ספריות ו ) דיווחו כי קידום בריאות היה אחתבהתאמה 90%-וכ

  באה לידי ביטוי גם בשינויים במדיניות הבית ספרית. ה ת חדשהקדימוזאת ש

  שבבית ספרם עסקו בנושא זה כמרכזי.עריכו הגם כן,  ,)90%- כ(התלמידים לבסוף, רוב 

הגדרת שנת נובע, בין היתר, מ  - חוצה קבוצות וסוגי משיבים  – שהיקף העיסוק בנושאייתכן 

   .תשע"ב כשנת בריאות

) 11(בתכנית רוב המנהלים שנועדו לקדם אורח חיים בריא בבית הספר,  מנגנוניםמבחינת 

(חלק  שבאחריותו תכנון ובניית התכניתו לתחום פעיל ספרי בית היגוי צוות הוקםדיווחו כי 

מנהלים וכמחצית מהמורים  9. כמו כן, )את התכנית להוציא לפועל ציינו שמתפקידו גםאף 

חלק שמעבירה לתלמידים  לתחום תלמידים מנהיגות יימתקבתכנית אף דיווחו כי 

  בנושא אורח חיים בריא.  מהפעילויות

 10: מאפיינת יותר את בתי הספר אשר השתתפו בתכניתכתיבת תכנית פעולה לתחום 

דיווחו כי מהמנהלים במדגם ארצי מייצג)  60%- (לעומת כ בתכנית שהמנהלים  13תוך מ

 60%לעומת  90% :אותו הדפוס משתקף גם בדיווחי המחנכים .נכתבה תכנית כזאת

היא בנוסף, רוב המחנכים  דיווחו כי  .באופן מלאנכתבה תכנית פעולה כי דיווחו בהתאמה 

  ם.כיתת לצרכי הותאמה

בתחום קידום  יעדים ומטרות) דיווחו כי הוגדרו 90%- רוב המחנכים שהשתתפו בתכנית (כ

  .בתחום שנתיים רב ומטרות יעדיםהוגדרו ש –ושלושת רבעי  לשנת תשע"בבריאות 

נעשה שבתכנית דיווחו כי  מהמחנכים כשליש :שלב איתור ומיפוי הצרכים פחות ממוסד

  .באופן מלא םכיתת תלמידי בקרב בתחום צרכים ומיפוי איתורמהלך ל

עולה  בתכנית המנהלים, מדיווחי כללים ומנהגים מקדמי תזונה בריאה בבית הספרלבנוגע 

חל שיפור בתזונת התלמידים בשנת תשע"ב בעקבות שינויים במדיניות הבית ספרית בכל  כי 

הנוגע ל"מדיניות ממתקים", כיבוד באירועים ובמפגשי צוות ומעורבות הצוות (שאלות, או 

  , שמהותם יותר מעורבות והקפדה על תזונה בריאה.מזון המובא מהביתבנוגע ל הנחיות)

כנוהג מקדם בריאות הנפוץ ביותר בבתי  מסתמנת מעורבות הצוות בארוחת העשר

צוות ההוראה נוהג מדווחים כי מקרב כל הנסקרים,  ,הרוב המוחלט: בשתי הקבוצות הספר
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 . שינוי בכלל זהלשאול, להתייחס או להנחות את התלמידים לגבי המזון המובא מהבית

המשתתפים  בולט יותר בקרב מהותו יתר הקפדה על תזונה בריאה,ש בשנה האחרונה,

  בתכנית (מנהלים ומחנכים). 

מיושמת מעט יותר בבתי ספר אשר במדגם  מדיניות האוסרת הבאת ממתקיםנראה כי 

וכשלושת רבעי מאלו  (=כמחצית) מנהלים בתכנית 7: (למרות שהפער קטן) ארצי מייצג

ו/או חטיפים לבית הספר.  כי חל איסור על הבאת ממתקיםשבמדגם ארצי מייצג דיווחו 

יותר במדגם ארצי מייצג בהשוואה למשתתפים  3%מהמחנכים ( 70%- במקביל, קרוב ל

בתכנית) דיווחו שיש מדיניות כזאת. זאת ועוד, בקרב משיבים אשר השתתפו בתכנית, 

  לשנה האחרונה. מיוחס יותר -עצם החלת הנוהג וצמצום צריכת הממתקים   - השינוי  

דוגל  ספרםעידו כי בית הכשלושה רבעים מהתלמידים למידים דומים: דיווחי כלל הת

הקפדה על  דיווחו שקיימתרובם ו אכילת ממתקים וחטיפים בבית הספר סורבמדיניות של אי

גם בקרב התלמידים, הבחנה לפי  .)בתי הספר הממלכתיים בהשוואה לממ"דכך (מעט יותר ב

הבאת  סורעל אי פחותבקרב המשתתפים בתכנית מקפידים השתתפות בתכנית העלה כי 

  .ממתקים ו/או חטיפים

דוגלת בשילוב בין ממתקים לכיבוד בריא  כיבוד בימי הולדת ואירועיםלרוב, מדיניות ה

דגש רב יותר על כיבוד  אף (פירות, ירקות) ואילו מדיניות הכיבוד במפגשי צוות שמה

מהמחנכים בשתי הקבוצות  דיווחו על  למחציתוקרוב בערך שני שליש מהמנהלים  :בריא

בין ממתקים לכיבוד בריא בימי הולדת ובאירועים. עם זאת, שיעור המחנכים שדיווחו  שילוב

  פער).  12%על כיבוד מתוק גדול יותר במדגם ארצי מייצג (

) מהמנהלים שהשתתפו בתכנית וכשני שליש מהמנהלים במדגם ארצי מייצג 7כמחצית (

למפגשי הצוות. בהערכות המחנכים נמצא דמיון גדול יותר  כיבוד בריאלהביא נהוג דיווחו כי 

על  –וכשליש (דיווחו על כיבוד בריא בלבד במפגשים  60%-בין הקבוצות כאשר קרוב ל

באופן יחסי, בכל הנוגע לנוהג זה מדווחים פחות שינויים המיוחסים לשנה שילוב.  

  .האחרונה
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 והפעלתה ספריתתכנית פעולה בית תכנון 
הוצגו דיווחי בין היתר ו( תחום אורח חיים בריאמדיניות הבית ספרית בנידונה הבפרק הקודם 

 והמחנכים המנהלים). בפרק זה יוצגו דיווחי קיומה של תכנית פעולהעצם המשיבים באשר ל

 בתכנוןלגבי מעורבותם של גורמים שונים (מנהל, מוביל בריאות, צוות ההיגוי, צוות המורים) 

שיש לבתי  העצמאותרמת  ;ובהפעלתה התכנית לקידום אורח חיים בריא בבית הספר

והתאמתה לצרכיהם אופן הפעלת התכנית לקידום אורח חיים בריא כל הקשור לבהספר 

 השונים של הגורמיםמעורבותם המנהלים לגבי דיווחי  ושביעות רצונם ממנה. כמו כן, יוצגו

   .לתרומתהועמדותיהם ביחס  ספרית לתחוםהבית  בכתיבת תכנית הפעולה

הלכה הפעילויות שהתקיימו בבית הספר בשנת תשע"ב, לפרטים  בפרקים הבאים ייסקרו

(תלמידים,   יעד יתכל אוכלוסיעבור  במטרה לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאותלמעשה, 

  .מורים והורים)

  

/ והפעלתהמעורבות בתכנון תכנית לקידום אורח חיים בריא 
  בתכנית לעומת ארצי מייצג משתתפים

  דיווחי מנהלים

אורח חיים פעיל " לקחו חלק בתכניתמבתי ספר אשר  ,המנהליםמוצגים דיווחי  4בלוח מס' 

דיווחי מוצגים ; ובהפעלתההתכנית  בתכנוןבאשר למעורבות הגורמים השונים  "ובריא

מנהלים נדגיש כי ה .15שהשתתפו בתכניתממדגם ארצי מייצג לצד דיווחי מנהלים  מנהלים

גורם אחד רק והיה מעורב בתכנון גורם אחד שרק מבין רשימת הגורמים  לבחורהתבקשו 

 .מעורב בהפעלה שהיה

בכתיבת יוצגו דיווחיהם של מנהלים באשר למעורבותם של גורמים שונים הבא הפרק -בתת

  .תכנית הפעולה הבית ספרית

   

                                                           
 כמספרבשל מספר המשיבים המצומצם של מנהלים שהשתתפו בתכנית והשיבו לסקר נתוניהם מדווחים  15

  .באחוזיםמשיבים שהשיבו כל תשובה, ואילו התפלגות התשובות במדגם ארצי מייצג מוצגת 



 

56  
 

  )מנהלים(: מעורבות בתכנון תכנית לקידום אורח חיים בריא ובהפעלתה 4לוח מס' 

  

  מי מעורב 
 הפעילות בתכנון

   מי מעורב
  הפעילות בהפעלת

השתתפו 

  בתכנית
)13=N( 

  ארצי מייצג
)234=N( 

השתתפו 

  בתכנית
)13=N( 

  ארצי מייצג
)234=N( 

 ** ** 3% ** 16המנהל

  מוביל הבריאות בלבד /
 מורה אחד מהצוות

3 6%  3% 

 38% 4 76% 9 צוות מצומצם ממורי ביה"ס 

 57% 9 13%   כל מורי ביה"ס 

 2%  2% 1 מישהו אחר

 ** לא נשאל

וכשלושת רבעי  השתתפו בתכניתש מנהלים 9 –הרוב , עולה כי תכנון הפעילותלגבי 

שבתכנון הפעילות היה מעורב צוות מצומצם  העריכו -  ארצי מייצגמדגם מהמנהלים ב

ממדגם ארצי מייצג)  6%מנהלים נוספים שהשתתפו בתכנית (לעומת  3 . ביה"סממורי 

. אחד 17דיווחו כי בתכנון הפעילות היה מעורב מוביל הבריאות בלבד או מורה אחד מהצוות

המנהלים שהשתתפו בתכנית דיווח כי בתכנון היו מעורבים הרכזת היישובית וצוות ההיגוי. 

) וספורים 13%ווחו כי בתכנון השתתפו כל מורי ביה"ס (במדגם ארצי מייצג היו מעטים שדי

  שדיווחו כי בתכנון היה מעורב המנהל עצמו.

 60%-וקרוב ל שהשתתפו בתכנית מנהלים 9  –חלק ניכר  הפעלת הפעילות,לגבי 

 .לקחו חלק בהפעלת הפעילות כל מורי בית הספרדיווחו כי  ארצי מייצגמהמנהלים במדגם 

מהמנהלים במדגם ארצי מייצג  40%וכמעט  שהשתתפו בתכניתמהמנהלים  4במקביל, 

  .18צוות מורים מצומצםדיווחו כי ההפעלה נעשה ע"י 

התבקשו  מנהלים שדיווחו כי בבית ספרם נכתבה תכנית פעולה בית ספרית,בשאלה אחרת, 

הם עצמם היו מעורבים בתכנון התכנית הבית ספרית לתחום הבריאות באיזו מידה  להעיד

מהמנהלים  7: לבריאות  ובהגדרת הנושאים והפעילויות שהתקיימו במסגרת זאתוחינוך 

במדגם  דוברי עברית מהמנהלים 88%-ו  "אורח חיים פעיל ובריא"אשר השתתפו בתכנית 

                                                           
על מעורבותו של המנהל בתכנון הפעילות נשאלו רק משיבים שהשתתפו בתכנית; מנהלים לא נשאלו כלל על 16

  עורבותם בהפעלת הפעילויות.מ
 עלה כי לא בכל בית ספר קיים מוביל בריאות בית ספרי. בראיונות במסגרת המחקר האיכותני, 17
במקביל לדיווחי המנהלים, גם המורים התבקשו להעיד על מעורבותם בתכנון הפעילות לכיתתם ועל  18

רק "פעילויות לקידום אורח חיים בריא מעורבותם בהפעלת הפעילות בבית הספר. דיווחיהם מוצגים בהמשך בפ
  בבית הספר/ מעורבות מורים בקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות".
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מנהלים שהשתתפו בתכנית  2, ארצי מייצג דיווחו כי היו מעורבים במידה רבה או רבה מאוד

ו כי היו מעורבים במידה מועטה או מועטה מאוד, במדגם ארצי מייצג) דיווח 5%(לעומת 

  .במידה בינונית –במדגם ארצי מייצג)  7%ואחד מהמשתתפים בתכנית (לעומת 

  מחנכיםדיווחי 

במקביל לדיווחי המנהלים לגבי מעורבותם של גורמים שונים בתכנון ובהפעלת התכנית, 

שנעשתה  בתכנון הפעילות יםמעורב היו עצמם הםבאיזו מידה המורים התבקשו להעיד 

 הפעלתבם ובאיזו מידה הם היו מעורבים במסגרת חינוך לבריאות ואורח חיים בריא לכיתת

(משתתפים בתכנית  10. דיווחיהם מוצגים בתרשים מספר הספר בבית או םכיתתב הפעילות

  לצד מדגם ארצי מייצג).

  (מחנכים) ובביה"סהפעלת אורח חיים בריא בכיתה במעורבות מורים בתכנון ו: 10תרשים מספר 

 

51% 47%
60% 64%

29%
24%

27% 23%

20%
29%

13% 13%
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שי
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א

ב"מעורבות אישית בתכנון ובהפעלת פעילות אח: מחנכים

מעטה ומעטה מאוד

נונית במידה בי

רבה ורבה מאוד
   

  

, מחנכים מבתי ספר שהשתתפו בפעילות העידו קצת יותר 10כפי שניתן לראות בתרשים 

בהתאמה  47%-ו 51%: בתכנון הפעילותמאלו אשר במדגם ארצי מייצג כי היו מעורבים 

בהתאמה העידו על מעורבות  30%-וכ 20%העידו על מעורבות רבה ורבה מאוד ואילו 

הפער מאוד מצטמצם כאשר הם התבקשו להעיד מעטה ומעטה מאוד בתכנון. לעומת זאת 

מאלו  64%-מהמחנכים שהשתתפו בתכנית ו 60%: כבהפעלת הפעילות םעורבותעל מ

 או םלכיתת בנושאבהפעלת הפעילות שנעשתה  יםמעורב היו י במדגם ארצי מייצג דיווחו כ

 במידה מועטה ומועטה מאוד. –במידה רבה ורבה מאוד וכעשירית בבית הספר 

  

  

 משתתפים בתכנית

110=N 
 ארצי מייצג

253=N 
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  רשמים מהראיונות –הפעלתה בתכנית וה מעורבות בתכנון

בראיונות עלה כי בתוך בית הספר מעורבים בהפעלת התכנית בעלי התפקידים הבאים: 

ספרית, מנהלת בית הספר ומורי בית הספר. בבתי ספר בודדים פועלת -בריאות ביתמובילת 

גם קבוצת תלמידים שמונתה לכך. להלן נסקור בקצרה את בעלי התפקידים ותרומתם לתכנון 

 התכנית והפעלתה כפי שעלה מתוך הראיונות:

(נראה  : לא בכל בתי הספר מונו לתפקיד מובילי בריאותספרית -מוביל/ת בריאות בית

שההחלטה יישובית). במקרים בהם מונתה מובילת בריאות היא נבחרה לתפקידה על ידי 

גופני/ רכז ספורט או מורה למדעים, המנהל. לרוב את התפקיד ממלאים מורה לחינוך 

רכזת חברתית או מורה אחרת. בבחירת ממלא התפקיד נכנסים שיקולים  -במקרים בודדים ו

הרושם שנוצר הוא  הקשורים לרלוונטיות לתחום תוכן וכן שיקולים הקשורים ליכולת ההובלה.

שמוביל/ת הבריאות דומיננטית בתכנון, ביישום ובהטמעת התכנית בבית הספר, כולל: בניית 

צוות המורים. בבתי המעורבות של תיאומן, וגיוס  ,ספרית, קביעת הפעילויות-התכנית הבית

  ספר שבהם פועלת מועצת תלמידים בנושא, מוביל/ת הבריאות אף מרכזת את פעילותה. 

: מנהל/ת בית הספר משרה את הרוח, והרושם הוא שאופן ביצוע מנהל/ת בית הספר

ש ובראשונה, התכנית, הנכונות למנף אותה ולקיים פעילויות נוספות בנושא, קשורים ברא

 לחשיבות שהיא מייחסת לאורח חיים בריא ולמסרים שהיא מעבירה לצוות בעקבות זאת.

ביישובים אשר בהם לא פועלים מובילי בריאות ממלאת המנהלת  את מקומם, כפי הנראה 

בהיקף מצומצם יותר ותוך האצלת סמכויות על צוות בית הספר (אשת קשר). בבתי ספר 

 לצד מוביל/ת הבריאות, בעיקר בשלבי תכנון התכנית. אחרים המנהלת מסייעת, 

ספרי מופקד/ת - הרושם הוא שבמודל ההפעלה השכיח, על התכנון הבית: צוות המורים

מוביל/ת הבריאות, ואילו על תכנון והפעלת הפעילויות המתוקצבות מופקדים בעלי המקצוע 

פר ברמת המעורבות של החיצוניים שאותרו לשם כך. מעבר לכך, קיימת שונות בין בתי הס

צוות המורים: כאשר מורי בית הספר התבקשו לכך, הם שיתפו פעולה ועשו את שהוטל 

עליהם כולל ליווי התלמידים להרצאות, סיוע בהפעלת ימי השיא, שילוב תוכני אורח חיים 

בריא בהוראת תחום הדעת אותו הם מלמדים בכיתות, עידוד הבאת כריכים בריאים לארוחת 

יתים קיום שיח על חשיבותו של מזון בריא במסגרת ליווי ההזנה. יחד עם זאת, עשר ולע

הוזכרו בראיונות רק מעט מקרים של יוזמות מצד המורים לקיים או לקדם פרויקט / פעילות 

  ספרית לעידוד העיסוק בבריאות. -בית

על מעורבות תלמידים דיווחו מרואיינים בודדים. בחלק מבתי הספר תפקידם  – תלמידים

. בשני בתי ספר תיארו מנהיגות תלמידים לנושא קידום 'כריך בריא'לעבור בין הכיתות ולעודד 

בריאות שיש לה תפקיד גדול יותר: הם מקבלים הנחייה ממובילת הבריאות, מעבירים את 
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  וגמה  אישית בכל הקשור להתנהגות מקדמת בריאות.הידע לתלמידים אחרים ומהווים ד

על מעורבותם של גורמים חוץ בית ספריים בתכנון ובהפעלת התכנית, אף בראיונות סיפרו 

 רכז חינוך לבריאות יישובי ('הרכזת היישובית') וגורמים במרכז האוניברסיטאי אריאל. :כולל

שמעותי ביותר בסיוע לבתי הספר. בכל : המיישובי ('הרכז/ת היישובי/ת') רכז חינוך לבריאות

יישוב שבתכנית פועל רכז יישובי אחד, כאשר בתשע"ב הם אותרו מתחום החינוך או לאור 

 קשר שהיה להם לרשות המקומית; לרוב הם בעלי עניין בתחום הבריאות.

אמון על יישום והטמעת  לפי הנחיית היחידה לתוכניות משלימות למידה הרכז/ת היישובי/ת

כולל ריכוז, תיאום ותפעול כל הפעילויות שבתכנית. בפועל,  ית בבתי הספר ביישובוהתכנ

נראה כי הגדרת התפקיד עמומה למדי, והתוכן הנוצק לתוכו משתנה כתלות במחויבות של 

 הרכז/ת היישובי/ת לתחום קידום הבריאות ולתכנית (מלבד יישוב אחד, שם המודל שונה). 

דו אחראי הרכז/ת היישובי/ת על ההיבטים והפעולות הבאות: בפועל, נראה כי במסגרת תפקי

קישור וחיבור ('אינטגרטור') בין כלל השותפים והמפעילים בתכנית; העברת המשאבים 

- ובמסגרת זאת בקרה ומעקב אחר נפח הפעילות הבית ספרית בתכנית; סיוע באיתור כוח

; סיוע לבתי ספר בבניית שלד  אדם מקצועי (רופא, אחות, דיאטנית, מדריכי פעילות גופנית)

תכנית העבודה לקידום 'אורח חיים בריא' ; מעקב ובקרה אחר קיום הפעילויות שבמסגרת 

ספריים (ו/או המנהל) -משאבי התכנית; מפגשים תקופתיים  עם מובילי הבריאות הבית

  ונכונות לסייע לכל פנייה מבתי הספר.

  מתפקידי מוביל/ת הבריאות.בישוב אחד ממלאת הרכז/ת היישובי/ת חלק ניכר 

מנהלתי. היו שהצביעו על חולשתו של -הרושם הוא שבמהותו תפקיד הרכז הוא בעיקר טכני

הרכז בחוסר המקצועיות שלו בתחום אורח חיים בריא וקידום בריאות. כל הרכזים הביעו רצון 

 ונכונות להמשיך בתפקידם בשנה הבאה. 

מקיים ממשק פעיל רק מול הרכזים היישוביים (וכלל לא מול  - המרכז האוניברסיטאי אריאל

בתי הספר, למעט ביקורים ובקרות). לפי דיווחי הרכזים, הם קיבלו ממנו תמיכה וסיוע 

מקצועי, טכני ואף רגשי; יצוין כי כל ההתייחסויות היו חיוביות ולא עלתה מהם אף ביקורת: 

דיווחו על ליווי צמוד; חלקם  –כללי; חלקם חלק מהרכזים הביעו את שביעות רצונם באופן 

סיפרו על הסתייעות בגורמי המרכז האוניברסיטאי אריאל לשם איתור בעלי מקצוע, כגון 

  דיאטנית או מדריכים, או לשם פתרון בעיות. 
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עצמאות בהפעלת התכנית וצורך בהבניה או חופש וגמישות 
  בתכנית משתתפים/ נוספים

כל הקשור ב העצמאות מידתמנהלים ומחנכים שהשתתפו בתכנית התבקשו להעיד על 

בבחירת הפעילויות, בהחלטה איך לשלב ( אופן הפעלת התכנית לקידום אורח חיים בריאל

; המנהלים התבקשו להעיד על רמת העצמאות שיש ומה לעשות בתחום זה בבית הספר)

על רמת העצמאות שיש להם בכיתה. לאחר מכן הם נשאלו על  –לבית הספר ואילו המחנכים 

 תכנית ה בהפעלת חופש וגמישותנוספת בתכנית או לחילופין יותר  בהבנייהרצונם 

  .619-ו 5עמדותיהם בסוגיות אלו מוצגות בלוחות מספר  ובהתאמתה לצרכיהם.

  בתכנית)עצמאות בהפעלת התכנית לקידום אורח חיים בריא (משתתפים : 5לוח מס' 

  
  מנהלים

)13=N(  

  מחנכים

)110=N(  

 72% 12  רבה ורבה מאוד

 16% 1  בינונית

 13% --  מועטה ומועטה מאוד

 

יש לבית ) דיווחו כי 13מתוך  12עולה כי הרוב המוחלט מקרב המנהלים ( 5מלוח מספר 

הספר עצמאות רבה ורבה מאוד בכל הקשור לאופן הפעלת התכנית לקידום אורח חיים 

. לעומת בבחירת הפעילויות, בהחלטה איך לשלב ומה לעשות בתחום זה בבית הספר)( בריא

מהמחנכים דיווחו כי יש להם עצמאות רבה ורבה מאוד בהפעלת התכנית  70%-זאת, כ

  בכיתתם.

  

  צורך בהבניה או לחילופין חופש וגמישות בהפעלת התכנית (משתתפים בתכנית): 6לוח מס' 

  
  מנהלים

)13=N(  

  מחנכים

)110=N(  

 30% 1  יותר הבנייה

 49% 7  מינון דומה לתשע"ב

 21% 1  יותר חופש וגמישות

  

                                                           
  לעיל. 17ראה הערה  19
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עולה כי רוב המנהלים שהשיבו, ביטאו רצון להמשיך במינון שהיה בשנה  6מלוח מספר 

לא ידעו  4הנוכחית (תשע"ב) בין הבנייה לחופש וגמישות בהפעלת התכנית בבית הספר; 

  להשיב.

לעומת זאת, מקרב המחנכים כמחצית היו רוצים להמשיך במינון דומה של הבנייה לעומת 

 –היו מעדיפים הבנייה נוספת וחמישית  - 30%חופש וגמישות בהפעלת התכנית בכיתתם, 

  יותר חופש וגמישות.

/ דיווחי ותרומתה הנתפסת כתיבת תכנית פעולה בית ספרית
  המשתתפים בתכנית לעומת ארצי מייצג

תכנית הפעולה הבית ספרית נועדה לתרגם את המדיניות הבית ספרית בתחום לפרקטיקה: 

  אופנים ליישום קידום הבריאות באופן שוטף בבית הספר. 

אורח חיים פעיל "אשר השתתפו בתכנית  המנהלים 13מתוך  10 וכפי שפורט לעיל, כאמור,

דיווחו כי מהלך זה ) 9ורובם ( דיווחו כי נכתבה תכנית פעולה לתחוםוהשיבו לסקר   "ובריא

   .בוצע באופן מלא

 כוללת לבריאות וחינוך הבריאות לתחום ספרית ביתה פעולהה כניתמה תנשאלו  הם

שניים דיווחו כי התכנית כוללת יעדים ומטרות, שניים דיווחו כי היא כוללת  (שאלה פתוחה):

, כולל ימי שיא, הרצאות פעילויות לפי לוח זמנים, והיתר פירטו תכנים הפעלות ופעילויות

: לדוגמא( ומפגשים עם גורמי חוץ רלוונטיים (דיאטנית, רופא, אחות), פעילויות ספורט וכד'

 ,תותהכ לכל קיפהומ יסודית כניתת נבנתה"", לבריאות שמסביב מה וכל ומזינה נכונה האכיל"

 מאכלים על מעקב ,גופנית פעילויות יותר ,המזון פירמידת ,נכונה תזונה בנושא הרצאות היו

 קיפהה התוכנית למעשה .המזון פירמידת בנושא מייצג עשינו ,בנושא הורים פעילות ,בריאים

   ").שיא ימי ,הספר בית בחיי הפעילות תחומי כל את

ה הבית בכתיבת תכנית הפעוללגבי מעורבותם של גורמים שונים  נשאלו אףמנהלים ה

מוצגים דיווחיהם; מוצגים דיווחי משיבים ממדגם ארצי מייצג לצד דיווחי  7. בלוח מס' ספרית

מנהלים התבקשו לדווח עבור כל אחד מהגורמים . נדגיש כי ה20מנהלים שהשתתפו בתכנית

  . 21בכתיבת תכנית הפעולה או שלא היה מעורב בכתיבתהשהוצגו להם האם הוא היה מעורב 

   

                                                           
   לעיל. 17ראה הערה  20
מסתכמות  4בלוח מספר ותשובות המנהלים  100%-מסתכמות ליותר מהמנהלים בלוח זה לפיכך, תשובות  21

  .אלא להתרשם מהמגמות בלבד בשני הלוחותולא ניתן לערוך השוואה ישירה בין הדיווחים  100%- ל
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  )*מנהלים(תכנית לקידום אורח חיים בריא בכתיבת ה: מעורבות 7לוח מס' 

  השתתפו בתכנית  
)10=N( 

  ארצי מייצג
)140=N( 

 44% 6 המנהל

 ** 6  צוות ההיגוי

 ** 4 מוביל בריאות

 54% 2  מורה אחר

 40% 1  צוות בית הספרכל 

 5% 1 מישהו אחר

  *השאלה הופנתה רק למשיבים אשר דיווחו כי נכתבה תכנית פעולה בית ספרית.
  ** לא נשאל

אורח חיים פעיל "מקרב המנהלים שהשתתפו בתכנית , 7כפי שניתן לראות בלוח מספר 

 4שצוות ההיגוי היה מעורב.  6- דיווחו כי הם עצמם היו מעורבים בכתיבת התכנית ו 6, "ובריא

שכל הצוות היה מעורב  – אחדדיווחו כי מובילי הבריאות היו מעורבים בכתיבת התכנית, 

לעומת זאת, מקרב  .רבוהיה מע שגורם חוץ (רכזת חינוך חברתי) -בכתיבת התכנית ואחד 

ג, כמחצית מהמנהלים דיווחו על מעורבותו של אחד המורים המנהלים במדגם ארצי מייצ

על מעורבות מצד כל  40%-, ושלהם עצמםעל מעורבות  –בכתיבת התכנית, קרוב למחצית 

 צוות בית הספר.

כדי ללמוד על תרומתה של התכנית הבית ספרית, ועל מידת ההלימה בין הכתוב  בתכנית 

שימוש שנעשה את הדימוי המתאים ביותר לבחור לנעשה בבית הספר, המשיבים התבקשו ל

כלומר מגדירה את הכיוון הכללי להכוונת הנעשה  - 'מגדלור'מתוך הדימויים הבאים:  בה

כלומר מגדירה מה לעשות ומתי ופועלים בהתאם למוגדר בה,  -  'מפה'בבית הספר בתחום, 

נמית כשהתכנית הבית ספרית בתחום הבריאות משמשת כתכנית די -  'בסיס לשינוי'

לעבודה, כלומר עוקבים ופועלים בהתאם למה שהוגדר בתוכנית אבל גם מתקנים ומעדכנים 

את התכנית בהתאם לנעשה בשטח, או לדווח האם הפעילות הבית ספרית בתחום הבריאות 

 8ממה שנכתב בתכנית הבית ספרית בתחום בתחילת השנה. בלוח מס'  במנותקנעשתה די 

  יה זאת. מנהלים בסוגה מוצגים דיווחי
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  (מנהלים*) השימוש בתכנית הבית ספרית כפלטפורמה לביצוע: 8לוח מס' 

השימוש בתכנית הבית 

  ספרית דומה ל...

  השתתפו בתכנית

)10=N(  

  ארצי מייצג

)140=N(  

 5% --  מגדלור

 15% 2  מפה

 78% 8  בסיס לשינוי

 2% --  נעשה די במנותק

  נכתבה תכנית פעולה בית ספרית.*השאלה הופנתה רק למשיבים אשר דיווחו כי 

כבסיס לשינוי, תכנית דינמית לעבודה לרוב התכנית משמשת  8כפי שעולה מלוח מס' 

 8( שעוקבים ופועלים בהתאם למוגדר בה אך גם מתקנים ומעדכנים בהתאם לשטח

 ארצי מייצגבמדגם דוברי עברית  מהמנהלים 80%-, וקרוב לבתכנית שהשתתפו מהמנהלים

מהמנהלים במדגם ארצי מייצג  15%-שבתכנית ו מנהלים 2דיווחו כי כך התייחסו לתכנית). 

  .מפהדיווחו כי ההתייחסות אליה הייתה כאל 

  רשמים מהראיונות –כתיבת תכנית פעילות בית ספרית 

ספרית לנושא אורח חיים פעיל ובריא, שכן היא -כל המרואיינים דיווחו כי קיימת תכנית בית

 תנאי להשתתפות בית הספר בתכנית.היוותה 

ברוב בתי הספר מובילי הבריאות היו אמונים על כתיבתה (לרוב בסיוע הרכז/ת היישובי/ת) 

 המנהלת. –ובהיעדר תפקיד כזה 

עולה הרושם כי התכנית היא שלדית, וכוללת רק את הפעילויות המתוקצבות במסגרת 

יא; בחלק מהמקרים מופיע גם תיאור משאבי אורח חיים בריא בפריסה שנתית ופעילויות ש

 כללי של פעילויות נוספות לקידום 'אורח חיים בריא' שתוכננו בבית הספר. 

הרושם הוא שלבתי הספר ניתנה גמישות רבה באופן כתיבת התכנית ובמימושה הלכה 

למעשה (מעבר לניצול השעות שהתקבלו במסגרת הפעלת 'אורח חיים פעיל ובריא').מחד 

ות הזאת יצרה שונות ברמת קידום אורח חיים בריא בין בתי הספר, כל אחד גיסא, הגמיש

; כך שהיו בתי ספר שבחרו לעשות רק את המינימום האפשריבהתאם לאמונותיו ויכולותיו 

מאידך גיסא, רבים ציינו לחיוב את הגמישות שִאפשרה לבתי הספר להתאים את התכנית 

 לצרכים שלהם ויצרה מרחב בחירה ופעולה.

ספרית היא בַהְכוונה (אוריינטציה) של בתי הספר ביחס -תרומה של כתיבת תכנית ביתה

  לנדרש מהם, וכן ככלי תומך בבקרה על הביצוע. 
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  סיכום – תכנון תכנית פעולה בית ספרית והפעלתה
בתכנון התכנית הבית  מעורבים הם עצמם היודיווחו כי  (בשתי הקבוצות) המנהליםרוב 

ובהגדרת הנושאים והפעילויות שהתקיימו במסגרת אורח חיים בריא ספרית לתחום 

היה תכנית הפעולה הבית ספרית בתכנון לרוב  ,לגבי מעורבות הצוותיהם לפי עדויות. זאת

כל המורים או היו מעורבים  בהפעלת התכנית, ואילו מעורב צוות מצומצם ממורי ביה"ס

   .צוות מצומם

(למרות  בתכנון הפעילות כמחציתם היו המעורבים, (בשתי הקבוצות) המחנכיםלפי עדויות 

 היו מעורבים 60%-) וכבקרב המשתתפים בתכנית שהמעורבות קצת יותר גדולה

  .בהפעלתה

בכל עצמאות  יש לבית הספר דיווחו כי המנהליםכמעט כל , המשתתפים בתכניתמקרב 

ה איך (בבחירת הפעילויות, בהחלטהקשור לאופן הפעלת התכנית לקידום אורח חיים בריא 

רוצים לשמר את המינון שהיה  ורובם היו  לשלב ומה לעשות בתחום זה בבית הספר),

  .לצרכיהםובהתאמתה בהפעלתה   השנה בין רמת ההבניה בתכנית לחופש וגמישות

דיווחו כי יש להם עצמאות בכל  מהמחנכים 70%- כבמקביל, בנוגע למתרחש בכיתה, 

 - 30%, אולם רוצים לשמר את המינוןהיו  –מחצית וכ הנוגע להפעלת התכנית בכיתה

  יותר גמישות דווקא.  –ביקשו יותר הבנייה וחמישית 

  

במדגם ארצי מייצג דיווחו ש מאלו 60%- לעומת כ ,בתכניתש המנהלים 13תוך מ 10כאמור, 

 ביתה פעולהה כניתת שבתכניתהמנהלים לפי דיווחי . ספריתנכתבה תכנית פעולה בית כי 

, כולל: ימי שיא, הרצאות, פירוט של תכנים הפעלות ופעילויותכוללת לרוב,  לתחום ספרית

פעילויות ספורט וכד'. בהיקפים קטנים יותר דווח כי התכנית כוללת יעדים ומטרות ו/או 

  פעילויות לפי לוח זמנים.

בסיס לשינוי: תכנית דינמית אל כ היא תכניתלרוב, ההתייחסות לבשתי הקבוצה נמצא כי 

לעבודה שעוקבים ופועלים בהתאם למוגדר בה אך גם מתקנים ומעדכנים בהתאם 

   .לשטח

הבית ספרית היו מעורבים המנהל  בכתיבת תכנית הפעולהלפי דיווחי המנהלים שבתכנית, 

מנהלים במדגם מה 54%-40%בין  ,אהלשם השוו). 4), וכן מוביל בריאות (6וצוות ההיגוי (

  הצוות.ארצי מייצג דיווחו כי בתכנון היו מעורבים מורה מהצוות, המנהל או כל 
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 אורח חיים בריא בבית הספרפעילויות לקידום 
קידום בריאות ברמת הפרט כולל רכישת ידע, פיתוח מיומנויות ואימוץ התנהגויות שבמרכזן 

 מירה על היגיינה אישית וסביבתית, פיתוח יכולת גופנית וטיפוחטיפוח הרגלי תזונה נכונה, ש

 הטמעת מושגים. בבתי הספר נקטו בפעילויות ובאמצעים שונים כדי לקדם 22רווחה נפשית

  . פעילות גופניתוכן כדי לעודד עיסוק בתלמידים בקרב התזונה נכונה והתנהגויות 

הספר  יתדיווחי המשיבים, בבה למעשה, לפי פרק זה נעסוק בפעילויות שבוצעו הלכב

לגבי רמת העיסוק באורח  המנהליםראשית, נציג את דיווחי  :כדי לקדם אורח חיים בריא

. לשינויחיים בריא בשנת תשע"ב בהשוואה לעבר באופן כללי ואת הסיבות שהם מייחסים 

לגבי השינוי בנפח העיסוק בכל אחת ממגוון  המנהלים והמחנכים כמו כן, יוצגו הערכות

  פעילויות שנועדו לקדם אורח חיים בריא בהשוואה לשנים קודמות. 

לקדם  שיושמו בבית הספר בתשע"ב במטרהתמונה לגבי הפעילויות  תוצג בהמשך הפרק

כל אחת האוכלוסיות בתוך מיקוד ולאחריה  ,כללית כתמונת מצב -בתחילה  ,אורח חיים בריא

   תלמידים, מורים והורים. –נטיות הרלוו

אורח חיים פעיל " שהשתתפו בתכנית מנהלים, ומורים –דיווחי המשיבים בפרק יוצגו 

בתיאור הפעילויות  .ארצי מייצג ממדגםולצידם, לשם השוואה נתוני משיבים   "ובריא

בנוגע לשיח  התלמידיםהייעודיות לתלמידים, לצד דיווחי צוות בית הספר ישולבו דיווחי 

שיכלו  נוספות שנערך עמם בנושאי אורח חיים בריא במסגרת בית הספר ולגבי פעולות

  להיעשות על מנת לעודד ולהגביר עיסוק בפעילות גופנית.

  

   

                                                           
  .10מתוך: "לי בריאות", ע"מ  22
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דיווחי / בהשוואה לעבר עיסוק בפעילויות המקדמות אורח חיים בריא
  המשתתפים בתכנית לעומת ארצי מייצג

במחקר ביקשנו לבחון באיזו מידה נושא אורח חיים בריא העסיק את בתי הספר השנה יותר 

בדגש שניתן   "אורח חיים פעיל ובריא"בהשוואה לשנים הקודמות ומה מקומה של התכנית 

  הספר.  בבתילנושא בשנת תשע"ב 

פרק זה יוצגו הערכות המשיבים לגבי רמת העיסוק באורח חיים בריא בתשע"ב - תתב

לגבי השינוי ברמת העיסוק ראשית יוצגו הערכות המנהלים  :בהשוואה לשנים קודמות

דיווחי מנהלים, . לאחר מכן יוצגו לכךבאופן כללי, והסיבות שהם מייחסים באורח חיים בריא 

לגבי שינוי רמת העיסוק בכל אחת ממגוון פעילויות שיכולה לקדם אורח חיים בריא  מחנכיםהו

   וחינוך לבריאות.

ניתן לראות בנתונים אלו כמידע משלים, וממוקד בנוגע לשינוי שחל השנה כפי שתואר 

בסיכום ממצאי השאלה הפתוחה בנושא שהוצג בפרק "העיסוק באורח חיים בריא בבית 

  מה השתנה השנה (תשע"ב) ביחס לשנים קודמות" לעיל.ספר/ 

  דיווחי מנהלים

בקרב  ,בהשוואה לעבר באופן כלליבשנת תשע"ב עיסוק באורח חיים בריא רמת ה לגבי

 ,אשר השיבו לשאלה 12"אורח חיים פעיל ובריא", מתוך  המנהלים אשר השתתפו בתכנית

קצת או  לבריאות בחינוך או באורח חיים בריאשהתלמידים עסקו השנה העריכו  11

 הכרזהל ייחסו זאת) 9(ללא שינוי.  מרביתם  –ואחד  קודמות לשנים בהשוואה יותרהרבה 

   .'בריאפעיל ו חיים אורח' כניתלת וגם "בריא חיים אורח שנת"כ ב"תשע שנת על

   .11מוצגות  בתרשים מס'  ארצי מייצגבמדגם  )דוברי עברית(המנהלים  עמדות

בתשע"ב בהשוואה לשנים קודמות "אורח חיים פעיל ובריא" עיסוק ב: 11תרשים מספר 
, ארצי מייצג)מנהלים( והסיבות לכך  
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  *בהיגד זה מוצג אחוז המשיבים שציין קצת + הרבה יותר
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העריכו  –במדגם ארצי מייצג  המנהלים, כמעט כל 11כפי שניתן לראות בתרשים מס' 

 יותרקצת או הרבה  לבריאות בחינוך או באורח חיים בריאשהתלמידים עסקו השנה 

 על הכרזהלייחסו זאת  - 86%לכך,  םמיתפיסת הגור. בבחינת קודמות לשנים בהשוואה

 הספר לבית שנכנסה אחרת תכניתל - 75%-, כ"בריא חיים אורח שנת"כ ב"תשע שנת

, חזרו התכניות 'זוזו', 'תפור עלי', בי"ס ירוק, תכנית התקשוב הלאומית, קיימות, פירטו 41(

ביוזמה מקומית פירטו, לרוב מדובר  12למשהו אחר ( - שני שלישכו )מקדמי / נאמני בריאות

  .בית ספרית או ביוזמה יישובית)

פעילויות שנועדו לקדם אורח כל אחת ממגוון נפח העיסוק בהשינוי ב כדי לקבל תמונה על

, מהןהמשיבים התבקשו להעריך באיזו מידה עסקו התלמידים השנה בכל אחת חיים בריא, 

תכנית "אורח חיים המנהלים אשר השתתפו בבקרב בהשוואה לשנים קודמות באופן כללי. 

ם עסקו קצת או הרבה יותר תלמידיכמעט כולם דיווחו כי ביחס לשנה שעברה ה פעיל ובריא"

דיווחו על  11( השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא הקניית ידעבכל אחת מהפעילויות, כולל: 

בפעילות עיסוק  ,)11( לבריאות לחינוך הקשורים אחרים בנושאיםאו  עליה ברמת העיסוק)

 ')וכד צעדות, חידונים, משחקים, יצירה כמו( לבריאות לחינוך הקשורים בנושאים חוויתית

 שגרת או פעיל�ת הפסקות ),12( הספר בבית ספורטיבית או גופנית פעילותבעיסוק , )11(

 או גופנית פעילותב ועיסוק) 10( ')וכד ספורטיביים משחקים, תחנות הכוללת( פעילה יום

לא ידעו להשיב על  4- דיווחו כי חלה עלייה, ו 9( הלימודים שעות אחרי ספורטיבית

    .השאלה). אף לא אחד דיווח כי חלה ירידה בעיסוק בנושאים אלו

 ממדגם ארצי מייצג. המקבילים מוצגים דיווחי המשיבים 12בתרשים מספר 

"אורח חיים פעיל ובריא"  עיסוק תלמידים בפעילויות שנועדו לקדם: 12תרשים מספר 
  (מנהלים דוברי עברית, ארצי מייצג) בתשע"ב בהשוואה לשנים קודמות
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N= 234, ארצי מייצג
 

  

השוואה למנהלים שהשתתפו בתכנית, שרובם המוחלט , ניתן לראות כי ב12תרשים מספר ב

קיימת שונות  מנהלים במדגם ארצי מייצגקרב דיווחו על עליה בכל אחת ממגוון הפעילויות, ב
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(למרות שברוב הנושאים עדיין שלושת רבעי מהמשיבים או יותר דיווחו כי חלה  רבה יותר

דווחה עליה בהיקף העיסוק בפעילויות שנועדו  במדרג הראשון עלייה בעיסוק בנושא):

 לחינוך הקשורים אחרים בנושאיםאו  השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא להקנות ידע

, יצירה כמו( לבריאות לחינוך הקשורים בנושאים חוויתיתבפעילות ועיסוק  ,לבריאות

 – במדרג השניחלה עליה.  דיווחו כי 92%-87%'), כאשר בין וכד צעדות, חידונים, משחקים

 או פעיל�ת הפסקותו הספר בבית ספורטיבית או גופנית פעילותבעליה בהיקף העיסוק 

רבעי , כאשר קרוב לשלושת ')וכד ספורטיביים משחקים, תחנות הכוללת( פעילה יום שגרת

 40%-עסקו השנה בפעילויות אלו יותר. לבסוף, כ שהתלמידים העריכומהמשיבים 

 שעות אחרי ספורטיבית או גופנית פעילותבהעריכו כי התלמידים עסקו יותר מהמנהלים 

  (אולם רבים לא השיבו לשאלה זאת). הלימודים

  מחנכיםדיווחי 

האלו מוצגים  פעילויותההשינוי בנפח העיסוק בכל אחת ממגוון לגבי  המחנכיםדיווחי 

; מוצגים דיווחי המחנכים מבתי ספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים 13בתרשים מספר 

 מדגם ארצי מייצג.פעיל ובריא, לצד דיווחי מחנכים ב

"אורח חיים פעיל ובריא"  עיסוק תלמידים בפעילויות שנועדו לקדם: 13תרשים מספר 
  (מחנכים) שע"ב בהשוואה לשנים קודמותבת
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משתתפים בתכנית

110=N

ארצי מייצג

253=N
 

  

מהמחנכים שהשתתפו בתכנית ובין  98%-63%בין , 13כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

קצת או הרבה התלמידים עסקו השנה מהמחנכים במדגם ארצי מייצג העריכו כי  83%-43%

  יים בריא, בהשוואה לשנים קודמות.אורח חבכל אחת ממגוון הפעילויות שנועדו לקדם יותר 

עיסוק דווחה עליה בהיקף ה -בשתי הקבוצות  – במדרג הראשון, הפעילויות סוגלגבי 

 אחרים בנושאיםאו  השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא להקנות ידעבפעילויות שנועדו 

 לבריאות לחינוך הקשורים בנושאים חוויתיתבפעילות עיסוק בו ,לבריאות לחינוך הקשורים
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 93%בין משיבים אשר השתתפו בתכנית  מקרב '):וכד צעדות, חידונים, משחקים, יצירה כמו(

העריכו כי התלמידים עסקו השנה בפעילויות אלו יותר ואילו מקרב מדגם ארצי מייצג  98%- ל

 או גופנית פעילותבעליה בהיקף העיסוק  – במדרג השניהעריכו שכך.  88%-81%

 משחקים, תחנות הכוללת( פעילה יום שגרת או פעיל�ת הפסקותו הספר בבית ספורטיבית

העריכו כי בהתאמה  74%- ו 72%מקרב משיבים אשר השתתפו בתכנית : ')וכד ספורטיביים

 66%-ו 60% התלמידים עסקו השנה בפעילויות אלו יותר ואילו מקרב מדגם ארצי מייצג

מהמחנכים דוברי עברית  43%- שהשתתפו בתכנית ו מהמחנכים 63%העריכו שכך. לבסוף, 

 אחרי ספורטיבית או גופנית פעילותבהעריכו כי התלמידים עסקו יותר  במדגם ארצי מייצג

הפער נע בין המשתתפים בתכנית  .(אולם רבים לא השיבו לשאלה זאת) הלימודים שעות

ת אחוז גדול יותר , כאשר לגבי כל אחת מהפעילויו20%-ל 8%למדגם ארצי מייצג נע בין 

  עלתה. מהמשתתפים בתכנית העריכו כי רמת העיסוק
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 פעילויות המקדמות אורח חיים בריא שיושמו בבית הספר
  דיווחי המשתתפים בתכנית לעומת ארצי מייצג/ בתשע"ב

במטרה הלכה למעשה, שהתקיימו בבית הספר בשנת תשע"ב,  בפרק זה ייסקרו הפעילויות

תלמידים, כל אחת מאוכלוסיות היעד האפשריות: ל ,וחינוך לבריאותלקדם אורח חיים בריא 

   .מורים והורים

מחנכים התבקשו לספר על ההמנהלים התבקשו להעיד על המתרחש בבית הספר ואילו 

 בקידום אורח חיים וחינוך לבריאות בקרב התלמידיםהעוסק  חלקב שהתרחש בכיתתם. 

  . מסגרת בית הספרנושא על המתרחש ב נביא גם את דיווחיהם

 

  קידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים 

במטרה לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים, הייתה ציפייה שבבתי 

 שמטרתן נוספותויקיימו פעילויות  ה ובמפגשים ייעודייםהספר ישלבו תכנים רלוונטיים בהורא

   לקדם תזונה בריאה ופעילות גופנית בקרב התלמידים.

בחלק זה, ראשית יוצגו דיווחי מנהלים באשר לשכבות הגיל בבית הספר אשר היו במוקד 

או במוקד פעילות שנועדה לקדם חינוך לבריאות בביה"ס  "אורח חיים פעיל ובריא"תכנית ה

אשר התקיימו בבתי הספר ויועדו פעילויות בשנת הלימודים תשע"ב. לאחר מכן, יוצגו פרטי ה

: שילוב אורח חיים בריא בהוראת כולל אוכלוסיית התלמידים, על מנת לקדם חינוך לבריאותל

ותכניהם  מפגשים ייעודיים לתלמידיםקיומם של , (לפי דיווחי מנהלים ומחנכים) תחומי הדעת

, פעילות גופנית ם)(לפי דיווחי מנהלי ימי שיא קיומם של ,(לפי דיווחי מחנכים ותלמידים)

ועיסוקים נוספים בהפסקות (לפי  הפסקות פעילות(לפי דיווחי מחנכים),  נוספת לתלמידים

   דיווחי תלמידים).

דיווחי התלמידים לגבי הרגלי הפנאי שלהם ועיסוקיהם בשעות אחר הצהריים (מעבר 

  הצהרים").למסגרת בית הספר) יוצגו בפרק הבא ("הרגלי הפנאי של התלמידים בשעות אחר 

  

  / דיווחי מנהליםשכבות הגיל במוקד

אורח "דיווחו כי תכנית  10מקרב המנהלים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא", 

דיווחו כי התכנית הייתה  3-והייתה מיועדת לכל שכבות הגיל בביה"ס,  "חיים פעיל ובריא

ו' -ו' ואחד לכיתות ה'-לכיתות ד' –ו', אחד -לכיתות ג' –אחד מיועדת רק לחלק משכבות הגיל: 

כולם (לדבריהם בחירת שכבות הגיל נעשתה עפ"י הצרכים או בהתייעצות עם המורים). 

  דיווחו כי בתכנית השתתפו כל התלמידים משכבות הגיל שנבחרו.
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או הפעילויות המיועדות  דיווחו כי התכנית ארצי מייצגמדגם ב מהמנהלים 70%במקביל, 

  ת לכל שכבות הגיל בביה"ס. ומיועד היו בריא וחינוך לבריאותלקידום אורח חיים 

  שילוב אורח חיים בריא בהוראת תחומי הדעת 

  דיווחי מנהלים

מהמנהלים דוברי עברית   88%-"אורח חיים פעיל ובריא", ו שהשתתפו בתכנית מהמנהלים 9

 השונים הדעת תחומי בהוראת שולב בריא חיים אורח ושאנדיווחו כי  במדגם ארצי מייצג

  . קודמות לשנים בהשוואה יותר נרחב באופן

מקרב המנהלים שהשתתפו בתכנית ודיווחו כי הנושא שולב בהוראת תחומי הדעת באופן 

) 8בהוראת השפה, כמעט כולם ( בבית הספר), כולם דיווחו כי הנושא שולב N=9נרחב יותר (

משיבים דיווחו כי  8בחשבון.  3-באמנות ובאנגלית ו – 4דיווחו כי הוא שולב בנושא מדעים, 

), מוזיקה N=2), חינוך גופני (N=3הנושא שולב בתחומי דעת אחרים, כולל: קודש / יהדות (

)2=N טבחים צעירים (שתי התשובות האחרונות נאמרו, כל  –), פעילויות חברתיות וקרן קרב

  אחת, ע"י משיב אחד).

תחומי י המנהלים דוברי עברית ממדגם ארצי מייצג לגבי דיווחמוצגים  14בתרשים מספר 

  הדעת בהם שולב אורח חיים בריא בבית הספר.

   "אורח חיים בריא" תחומי הדעת בהם שולב נושא: 14תרשים מספר 
  (מנהלים דוברי עברית, ארצי מייצג)

  

  

דומה לממצא עבור מנהלים שבתכנית, שני התחומים הבולטים בהם שולב הנושא בהוראת ב

חשבון, אמנות ואנגלית  –לגבי יתר התחומים ). 81%) ושפה (95%תחום הדעת הם מדעים (

 43% מהמנהלים דיווחו כי נושא אורח חיים בריא שולב בהוראתם. 30%-בין כרבע לכ –

חלקם יותר מתחום דעת אחד; התחומים ומי דעת אחרים, דיווחו כי הנושא שולב בהוראת תח
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תחומי דעת בהם שולב אורח חיים בריא: מנהלים

N= 234, ארצי מייצג
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מנהלים), וכן לימודי קודש, תנ"ך, תל"י או  9שחזרו הם חינוך גופני ומוזיקה (כל אחד צויין ע"י 

  ).4), כישורי חיים, פעילויות חברתיות או שיעורי מחנך (6מורשת (

  מחנכיםדיווחי 

 השנהמהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי  78%-שהשתתפו בתכנית ו מהמחנכים 89%

 יותר נרחב באופן - השונים הדעת תחומי בהוראת -  םבכיתת שולב בריא חיים אורח נושא

  .קודמות לשנים בהשוואה

 בכיתהבהוראה  בריא חיים אורח ושאנדיווחי המחנכים באשר לתחומי הדעת בהם שולב 

בתרשים מוצגים דיווחי מחנכים דוברי עברית ממדגם ארצי מייצג  .15מוצגים בתרשים מספר 

  לצד דיווחי מחנכים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא".

 (מחנכים) "אורח חיים בריא" תחומי הדעת בהם שולב נושא: 15תרשים מספר 
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תחומי הדעת בהם שולב אורח חיים בריא בכיתה: מחנכים

 

  

, תכני אורח חיים בנושא, בדומה לדיווחי המנהלים 15כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

, קרוב שהשתתפו בתכנית: מקרב אלו והשפה המדעיםבמיוחד בהוראת בכיתה בריא שולבו 

שהנושא שולב בשפה  - 86%-דיווחו כי הנושא שולב במדעים ו מהמחנכיםלשלושת רבעי 

דיווחו שהנושא שולב בכל אחד מתחומי  80%- מייצג כ במדגם ארציואילו מקרב המחנכים 

שהשתתפו מהמחנכים  : קרוב לרבעחשבון, אמנות ואנגלית –הדעת בכיתה. במדרג השני 

כי הוא שולב באמנות. במקביל,  - 40%- דיווחו כי הנושא שולב בחשבון ובאנגלית ו, בתכנית

 מייצג דיווחו כי הנושא שולב בכל אחד הנושאים. במדגם ארצימהמחנכים  21%-11%בין 

. התחומים שחזרו בתחומים אחריםלבסוף, כמחצית מהמשיבים דיווחו כי הנושא שולב גם 

כישורי  חינוך חברתי/מחנכים),  30: חינוך גופני (ובהם חוזריםדומים לאלו שציינו המנהלים 

  חיים יהדות ו/או דת.

הפער, בין אלו שהשתתפו בתכנית למחנכים במדגם ארצי במיוחד בולט במיוחד לגבי אמנות 

), אך קיים גם לגבי שפה 30%-(העיסוק בולט יותר בקרב המשתתפים בתכנית, פער של כ

 משתתפים בתכנית

110=N 
 ארצי מייצג

253=N 
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כי  פער). לעומת זאת, במדעים אחוז ניכר יותר מהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו 5%(

 ).9%הנושא שולב בהוראה (פער של 

שיעור המחנכים שדיווחו כי נושא אורח חיים בריא שולב בכל אחד מתחומי הדעת, למעט 

נזכיר כי המחנכים  .)17%-ל 3%(הפערים נעים בין שפה, נמוך משיעור המנהלים שדיווחו כך 

ה בבית ספרם התבקשו לדווח על הנעשה בכיתתם, ואילו המנהלים התבקשו לדווח על הנעש

  וייתכן כי הפערים בדיווחים בין סוגי המשיבים השונים נובעים מכך.

  

מניתוח . איך נעשה שילוב אורח חיים בריא בתחומי הדעתהמשיבים אף נשאלו 

נושא שולב בהוראת תחומי הדעת השונים בדרכים ה לות הפתוחות עולה כיאתשובותיהם לש

 עיסוק באמצעות) ך"תנ כולל( השפה במקצועות היה ביותר הרווח השילוב ;שונות ומגוונות

 בתחום גם אולם, שונים מזון ורכיבי נכונה תזונה אודות בעיקר מידע ובקטעי בטקסטים

 זה מה,  ונימוק דעה הבעת לכתוב צריכים היו בשפה(" השן בריאות על ושמירה ההיגיינה

 בתורה", "מהסיפור בשטח לקחים הפקת יישום, בתחום ספורים הקראת", "בריא חיים אורח

 בשיעורי השילוב נפוץ כן כמו"). לא או בריא זה אם וניתחנו אברהם של האוכל על דיברנו

 טקסטים-שפה(" מתוקשבות ופעילויות סרטונים, מצגות, מידע בקטעי דיון באמצעות מדעים

 שילוב תואר הספר מבתי בחלק").  המזון פירמידת ,האדם גוף ,המזון אבות לימוד מדעים

 בנושא יצירות הכינו הם באומנות(" אמנות בשיעורי גם ובריא פעיל חיים אורח נושא של

", זמנים מדידת-חשבון(" חשבון בשיעורי"), האדם גוף של דגמים הכינו", "השן בריאות

 שעות של תוספת תוארה ספורט בשיעורי"). וירקות לפירות שקשורים תרגילים' מתמ"

 של או") חיצונית מדריכה עם במערכת ספורט לשיעורי בנוסף ספורט שיעורי ,שחייה("

 אוכל הבאת על ההקפדה את הדגישו המחנכים בנוסף. ספורט יום כגון פעמיות חד פעילויות

 על דגש עם כיתתיות בוקר בארוחות לעיתים, חוזקה אשר, הספר בבית עשר לארוחת בריא

 .ומזין בריא אוכל

  

  מפגשים ייעודיים לתלמידים

להלן יוצגו דיווחי המחנכים לגבי קיומם של מפגשים ייעודיים לתלמידים, עיתויים, המסגרת 

לדווח בה נערכו ותכניהם. בהצגת תכני המפגשים ישולבו גם דיווחי התלמידים שהתבקשו 

האם שוחחו איתם השנה בבית הספר על כל אחד ממגוון נושאים הקשורים לאורח חיים בריא 

  וחינוך לבריאות.
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  מחנכיםוחי דיו

מהמחנכים דוברי  82% -"אורח חיים פעיל ובריא" ו השתתפו בתכניתמהמחנכים אשר  92%

 או שיעורים, הרצאות -  מפגשים  התקיימוכי עברית אשר במדגם ארצי מייצג דיווחו 

  . לתלמידים בריאות בנושאי - אחרת בדרך ידע העברת

 או שיעורים, הרצאות( המפגשים למספרבאשר  –מחנכים המוצגים דיווחי  9בלוח מס' 

  .לתלמידים בריאות בנושאי )אחרת בדרך ידע העברת

  (מחנכים*) : מספר המפגשים הייעודיים לתלמידים9לוח מס' 

  השתתפו בתכנית  מספר המפגשים
)103=N(  

  ארצי מייצג
)208=N(  

 31% 20%  אחד או שניים

 36% 47%  מפגשים 3-4

 13% 22%  מפגשים 5-6

 21% 11%  ויותרמפגשים  7

  *נשאלו רק משיבים אשר דיווחו כי התקיימו מפגשים כאלו

דגם ארצי מייצג) העריכו כי שני שליש מהמחנכים (בתכנית או במכ ,9כפי שניתן לראות בלוח 

מפגשים או יותר. יחד עם זאת, שיעור ניכר  5 –מפגשים לתלמידים וכשליש  4התקיימו עד 

 47%מפגשים לתלמידים ( 3-4יותר מהמחנכים שהשתתפו בתכנית דיווחו כי התקיימו 

) ואילו שיעור גבוה יותר מהמחנכים במדגם ארצי מייצג העריכו כי התקיים רק 36%לעומת 

  ).20%לעומת  31%מפגש אחד או שניים (

מוצגים דיווחי המחנכים (משתתפים בתכנית לצד מדגם ארצי מייצג) באשר  16בתרשים 

  בה התקיימו המפגשים בנושא אורח חיים בריא לתלמידים.  לעיתוי / המסגרת

  )*(מחנכים לתלמידים"אורח חיים פעיל ובריא"  מסגרת המפגשים בנושא: 16תרשים מספר 
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המסגרת בה התקיימו מפגשים לתלמידי הכתה: מחנכים

 
  ממדגם ארצי מייצג 208-מחנכים שהשתתפו בתכנית ו 103: *נשאלו רק משיבים אשר דיווחו כי התקיימו מפגשים כאלו

 ארצי מייצג משתתפים בתכנית
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במסגרת מערכת , רוב המפגשים לתלמידים התקיימו 16כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

מעט  –(אלו שהשתתפו בתכנית  כךדיווחו ויותר)  95%- כ( המחנכיםכמעט כל : השיעורים

 -וכ מהמחנכים שהשתתפו בתכנית 30%-יותר ממקביליהם במדגם ארצי מייצג); קרוב ל

מחוץ למערכת דיווחו על קיומם של מפגשים מייצג  מהמחנכים במדגם ארצי 40%

כי המפגשים התקיימו דיווחו  משתי הקבוצות; לבסוף, כחמישית מהמשיבים השיעורים

  .ת או בשעות השהייהבשעות הפרטניו

שני מחנכים דוברי עברית דיווחו כי המפגשים התקיימו במסגרת אחרת: האחד ציין זהירות 

  פרויקט פרח.  –בדרכים, אחר הצהרים והשני 

הרצאות, שיעורים או  - תכני המפגשיםדיווחי המחנכים באשר ל מוצגים 17בתרשים 

לתלמידים; בתרשים מוצגים בנושאי בריאות במסגרת התכנית  - העברת ידע בדרך אחרת

לצד דיווחי משיבים   "אורח חיים פעיל ובריא"דיווחי המחנכים אשר לקחו חלק בתכנית 

  ממדגם ארצי מייצג. 

  )*(מחנכים "אורח חיים בריא" נושאתכני מפגשים ב: 17תרשים מספר 
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תכני מפגשים לתלמידים: מחנכים

 

  ממדגם ארצי מייצג 208-מחנכים שהשתתפו בתכנית ו 103: *נשאלו רק משיבים אשר דיווחו כי התקיימו מפגשים כאלו

ויותר) דיווחו כי  90%-קרוב להרוב ( המחנכים, מקרב 17כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

שמירה על היגיינה  ,ומניעת השמנהתזונה נכונה התקיימו מפגשים בנושאים הבאים: 

מהמחנכים  85%. הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאותו  אישית

בנושא דיווחו כי התקיימו מפגשים מהמחנכים במדגם ארצי מייצג  80%-שהשתתפו בתכנית ו

דיווחו כי  –בהתאמה  70%-ו 61% –. אחוז קטן יותר קידום בריאות ומניעת מחלות

כגון: צריכת אלכוהול וסמים, עישון, ( מניעת התנהגות סיכוניתגם בנושא התקיימו מפגשים 

   ').מניעת אבדנות, בטיחות בדרכים, הפרעות אכילה וכד
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אחוז המדווחים על קיומם של מפגשים מעט יותר נמוך ברוב הנושאים קיימת מגמה לפיה 

). יוצא דופן לכך הוא העיסוק 6%-2%( קטן בפערבקרב משיבים מדגם ארצי מייצג, אולם 

במניעת התנהגות סיכונית, כאשר שיעור גדול יותר מקרב המחנכים במדגם ארצי מייצג 

   )9%דיווחו כי עסקו בנושא (פער של 

  תלמידיםדיווחי 

כתמונה משלימה לדיווחי המחנכים באשר לתכני אורח חיים בריא בהם עסקו בבית הספר 

כאמור, התלמידים נשאלו האם שוחחו איתם השנה  דיווחי התלמידים בנושא.ניתן לבחון את 

בבית הספר על כל אחד ממגוון נושאים הקשורים לאורח חיים בריא וחינוך לבריאות, ואם כן 

  .18האם זה נעשה פעם אחת או יותר. דיווחיהם מוצגים בתרשים מספר 

בריא בשנת הלימודים  : העיסוק בנושאים הקשורים לאורח חיים18תרשים מספר  

  (תלמידים) תשע"ב
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)ב"בתשע(ס "עיסוק בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא בביה

יותר מפעם אחת 
פעם אחת
לא שוחחו השנה

N=1,380 

  

  

מהתלמידים דיווחו כי דיברו איתם על כל  87%-ל 44%, בין 18כפי שניתן לראות בתרשים 

  .אחד מהנושאים הקשורים לאורח חיים בריא וקידום חינוך לבריאות לפחות פעם אחת

חשיבותה , תזונה נכונה וחשיבותה לבריאותהנושאים הבולטים יותר בשיח הבית ספרי הם 

רוב ( ותרומתה לבריאות והקפדה על סביבה נקייה ואסתטיתלבריאות  של פעילות גופנית

היקף . )פעם בשנה או יותרכי שוחחו איתם על נושאים אלו , דיווחו 80%התלמידים, מעל 

וכן  שמירה על הגיינה אישית, קידום בריאות ומניעת מחלותהאחרים, כולל: הדיון בנושאים 

חמישית לכשליש מהתלמידים דיווחו כי כ(בין יותר מצומצם  בהיקף נדונו  מניעת השמנה

  ששוחחו איתם בנושא יותר מפעם אחת). –שוחחו איתם בנושא פעם אחת, ואחוז דומה 

 בהשוואות בין משתתפים בתכנית למדגם ארצי מייצג וכן לפי פיקוח עלו הבדלים נוספים: 
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אורח חיים  בתכניתלמידים שהשתתפו בתוכנית, הצהירו בשיעורים גבוהים יותר על עיסוק 

  ).19%-6%בריא בהשוואה לדיווחי מקביליהם במדגם הארצי המייצג (הפערים נעים בין 

במדגם הארצי, שיעור המדווחים על עיסוק בנושאים שמירה על בהשוואה לפי פיקוח נמצא כי 

היגיינה ומניעת השמנה היה גבוה יותר בקרב תלמידים מבתי ספר ממלכתיים בהשוואה 

תלמידים מבתי ספר ממלכתיים דיווחו שהשתתפו בתכנית,  אלו. בקרב 23דתייםלממלכתיים 

בהשוואה עיסוק במכלול הנושאים הקשורים לאורח חיים בריא  עלגבוהים יותר  םשיעוריב

  .)(למעט בנושא מניעת השמנהדתיים -תלמידים מבתי ספר ממלכתייםל

  ימי שיא

 ימי הספר ביתהתקיימו בדיווחו כי  ובריא"פעיל "אורח חיים  שהשתתפו בתכניתמנהלים  12

מהמחנכים בתכנית דיווחו כי כיתתם  88% - , ולבריאות חינוך או בריא חיים אורח בנושא שיא

 85%-מהמנהלים ו 93% –שיעור דומה  ארצי מייצגבקרב מדגם השתתפה בימי שיא כאלו. 

  .24דוברי עברית דיווחו כי נעשה כך מהמחנכים

שדיווחו כי מתקיימים בבית  –מחנכים הו המנהליםמוצגים דיווחי המשיבים  10בלוח מס' 

ו על מספר ימי השיא בהם חשהתקיימו (המחנכים דיוו םימיהלמספר באשר הספר ימי שיא, 

  השתתפה כיתתם).

  *בבית הספרשהתקיימו : מספר ימי השיא 10לוח מס' 

  מחנכים  מנהלים  

מספר ימי 

  השיא

משתתפים 

  בתכנית
)12=N(  

  ארצי מייצג
)216=N(  

  משתתפים
  תכניתב
)98=N(  

  ארצי מייצג
)272=N(  

 27% 13% 11%   אחד 

 29% 36% 32% 6  שניים

3-4  4 27% 40% 23% 

 18% 7% 20% 2  ימי שיא 5-7

 5% 3% 9%   ויותר 8

  *נשאלו רק משיבים אשר דיווחו כי התקיימו ימי שיא בבית ספרם

                                                           
 56%- ממלכתיים ו 65%נדונו לפחות פעם אחת במהלך השנה , במדגם ארצי מייצג: שמירה על היגיינה:  23

 ה.בהתאמ 35%-ו 47%דתיים, מניעת השמנה: - ממלכתיים
שלא היו ימים כאלו בבית  3%-דיווחו כי כיתתם לא השתתפה בימי שיא כאלו ו 8%משתתפים בתכנית:  24

שלא היו ימים כאלו  6%- דיווחו כי כיתתם לא השתתפה בימי שיא כאלו ו 11%הספר. ארצי מייצג דוברי עברית: 
  בבית הספר
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דיווחו כי התקיימו  מהמנהלים 6 המשתתפים בתכניתבקרב , 10כפי שניתן לראות בלוח מס' 

דיווחו כי  מהמחנכיםימי שיא. במקביל, קרוב למחצית  3-7שהתקיימו בין  -   6-שני ימי שיא, ו

, ארצי מייצגבקרב המשיבים במדגם שלושה או יותר.  –היו אחד או שני ימי שיא, והיתר 

 –דיווחו כי התקיימו אחד או שני ימי שיא והיתר  מהמחנכים 56%-ו מהמנהליםכמחצית 

התבקשו לדווח על המתרחש בבית ספרם ואילו המחנכים שלושה או יותר. נזכיר כי המנהלים 

  התבקשו לדווח על המתרחש בכיתתם.

  במסגרת בית הספר  פעילות גופנית לתלמידים

כדי להעמיק את ההבנה לגבי המתרחש בבית הספר בתחום הפעילות הגופנית, המנהלים 

שיעורי החינוך הגופני שיש בשבוע לכל כיתה בביה"ס באופן רגיל (וללא נשאלו על מספר 

התלמידים  .לגבי שיעורי חינוך גופני או פעילות גופנית נוספת –והמחנכים  קשר לתכנית)

והשתתפותם בהפסקות  ם בזמן ההפסקות בבית הספרלגבי עיסוקיההתבקשו לדווח 

  .פעילות

מדגם ארצי מהמנהלים ב 89%- ו"אורח חיים פעיל ובריא"  שהשתתפו בתכנית המנהליםכל 

שיעורי חינוך גופני בשבוע (באופן רגיל וללא כי בבית ספרם מתקיימים שני דיווחו  –מייצג 

במדגם ארצי מייצג דיווחו על שיעור פעילות גופנית  )2%( . בודדיםקשר לתכנית) לכל כיתה

שיעורים או יותר בכיתה  3) דיווחו על קיומם של 9%אחד בלבד בשבוע, יתר המשיבים (

  בשבוע.

 פעילות או גופני חינוך שיעורי מתקיימיםדיווחו כי שהשתתפו בתכנית  מהמחנכים 55%

 המערכת שבמסגרת גופני חינוך לשיעורי בנוסף) פעילה הפסקה כולל לא( גופנית

דיווחו כי  40%-, ולחלק מהתלמידיםדיווחו כי מתקיימים שיעורים כאלו מהם  5%. הרגילה

מייצג דיווחו כי  מהמחנכים במדגם ארצי 47%במקביל,  שיעורים כאלו.כלל לא מתקיימים 

   .התקיימה פעילות גופנית נוספת לתלמידי הכיתה

  בריא וחינוך לבריאותרכישת ציוד שנועד לקידום אורח חיים 

במדגם ארצי  מהמנהלים 52%-מהמנהלים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" ו 11

או ציוד שנועד  בריאבמסגרת תכנית אורח חיים  ציודעבור בית ספרם  רכשומייצג דיווחו כי 

איזה סוג של שדיווחו כי רכשו ציוד התבקשו לתאר בשאלה פתוחה  מנהלים. לקידום הנושא

ציוד שימש. כל המנהלים בתכנית שהתייחסו לכך דיווחו כי נרכש מי הוא  אתנרכש וציוד 

שנועד להפסקות פעילות, חינוך גופני ו/או פעילות פנאי וכי הציוד שימש את כלל  ספורט

  התלמידים. אחד המנהלים דיווח כי נרכשו גם משחקים, ספרים ומזון בריא.

או  משחקי ספורט ונופשצי מייצג גם כן, רבים דיווחו כי נרכשו מקרב המנהלים במדגם אר

שנועדו לשמש את התלמידים בהפסקות פעילות או לעודד פעילות גופנית  משחקי חצר
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בשעת ההפסקה ו/או בימי שיא (היו שנתנו דוגמאות ספציפיות כמו: חבלים, כדורים, דלגיות); 

חו כי רכשו כרזות בנושא וחומרי יצירה. היו חלק דיווחו כי רכשו ספרים ומשחקים; וחלק דיוו

אף בודדים שדיווחו כי רכשו מזון בריא או ציוד להכנת ארוחות בריאות. לרוב, גם משיבים 

  בקבוצה זאת דיווחו כי הציוד יועד לכלל התלמידים. 

  לפי דיווחי התלמידים/ הרגלי פעילות התלמידים בזמן ההפסקות

לגבי והשתתפותם בהן ו הפסקות פעילותדיווחי התלמידים לגבי קיומן של יוצגו  להלן

  עיסוקיהם הנוספים בזמן ההפסקות בבית הספר.

  לות בבית הספר.לגבי תדירות ההפסקות הפעים תלמידיה דיווחימוצגים  19בתרשים 

  (תלמידים) 25: תדירות הפסקות פעילות בבית הספר19תרשים מספר 

לא מתקיימות  

בבית הספר
4%

פעם בשבועים 

או פחות
33%

פעם בשבוע או 
יותר

63%

תדירות הפסקות פעילות בבית  הספר

N=1,380
  

  

) דיווחו כי בבית הספר 96%כפי שעולה מהתרשים, כמעט כל התלמידים דוברי עברית (

דיווחו כי הן מתקיימות פעם בשבועיים או לעיתים  –מתקיימות הפסקות פעילות: כשליש 

  פעם בשבוע או יותר.  –) 63%רחוקות יותר, והיתר (

י פיקוח העלתה כי השוואת הדיווחים בין משתתפים בתכנית למדגם ארצי מייצג וכן לפ

על קיומן של הפסקות פעילות גדול יותר בקרב  ובמדגם הארצי שיעור התלמידים שדיווח

 93%ממלכתי,  98%דתיים (-תלמידים מבתי ספר ממלכתיים בהשוואה לממלכתיים

דתי). בקרב המשתתפים בתוכנית התקבל שיעור דיווח דומה בשני סוגי הפיקוח -ממלכתי

 דתי).- ממלכתי 94%ממלכתי לעומת  93%(

מידת  ה מערכתית (ברמה בית ספרית), נבחנהשל הנתונים, כדי לקבל תמונ ניתוח נוסףב

. בתי ספר בהם בכל בית ספרההסכמה בין תשובות התלמידים בנושא קיום הפסקות פעילות 

ככאלו אשר בהם ומעלה בין תשובות התלמידים נחשבו  70%נרשמה הסכמה בהיקף של 

                                                           
  לא השיבו לשאלה זו 10%  25
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הפסקות  או שלא מתקיימות בהן (בתדירות משתנה) הפסקות פעילות באופן קבוע מתקיימות

. בבחינה זאת נמצא כי כל בתי הספר אשר השתתפו בתוכנית לקידום "אורח חיים פעילות

מבתי הספר מפעילים  93%פעיל ובריא" מפעילים הפסקות פעילות, ואילו במדגם ארצי מייצג 

   הפסקות פעילות בקביעות (בתדירות משתנה).

 הפסקות פעילות, אםבנוסף התלמידים התבקשו לדווח על הרגלי ההשתתפות שלהם ב

לוקחים חלק פעיל בכל פעם וכאשר הן מתקיימות בבית הספר. מהממצאים עולה כי כשליש 

) מהתלמידים משתתפים 52%. כמחצית (שמתקיימות בבית ספרם הפסקות פעילות

כמעט ולא משתתפים בפעילות המתקיימת בזמן  )14%כעשירית (בפעילות רק "לפעמים" 

תלמידים המשתתפים בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" דיווחו ). 14%ההפסקות הפעילות (

  .26על שיעורי השתתפות דומים לאלו שדווחו במדגם הארצי המייצג

  

התבקשו לציין באיזו מידה הם נוהגים התלמידים מעבר להשתתפותם בהפסקות פעילות, 

הספר: בילוי בהפסקות שבין השיעורים בבית לעשות כל אחת ממגוון פעילויות שהוצגו להם 

מחוץ לכיתה במשחקי כדור או משחקי תנועה אחרים, טיפוס על מתקני משחקים המותקנים 

בכיתה עם חברים או לבד (לקריאת ספר או  המתנה בחצר בית הספר, שיחה עם חברים או

  .20 דיווחי התלמידים מוצגים בתרשים מספרהכנת שיעורים). 

  (תלמידים) 27ההפסקות: פעילות מועדפת בזמן 20תרשים מספר 
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ממקביליהם במדגם ארצי  34%תלמידי התוכנית מול  38%משתתפים בהפסקות הפעילות בתדירות קבועה:  26

 מייצג.
לא  13%לא השיבו להיגד "לשחק או לטפס על מתקנים בחצר ביה"ס" (ייתכן שאין כאלו בבי הספר);  16% 27

ר בכיתה בזמן השיבו להיגד "להישאר בכיתה" (ככלל, ידוע שבחלק מבתי הספר חל איסור להישא
  ההפסקות).
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או במשחקים  כדורבשחק ל יאהמועדפת על התלמידים בזמן ההפסקות הנראה כי הפעילות 

אינם  7%ורק  או כמעט כל יוםדיווחו כי הם עושים כך תמיד  67%( בחצר בית הספר אחרים

), ובמדרג השלישי 45%( קריאת ספר או הכנת שיעורים –כלל), במדרג השני  זאתעושים 

) [לעומת זאת, כרבע וכשליש בהתאמה דיווחו כי 21%( לכיתהישיבה עם חברים מחוץ  –

  אינם עושים את שתי הפעילויות האלו כלל].

אשר בחצר ביה"ס (כמחצית  לשחק במתקניםאו  להישאר בכיתהתלמידים נוהגים פחות 

כי אינם נוהגים לשחק  - 57%- ו מדוברי העברית דיווחו כי אינם נוהגים להישאר בכיתה

  במתקנים).

עלו הדפוסים הבאים: פיקוח ולפי   "אורח חיים פעיל ובריא"אה לפי השתתפות בתכנית בהשוו

שחק במתקני כי הם נוהגים ללמידים שהשתתפו בתכנית, שיעור גבוה יותר  דיווחו בקרב הת

 בית הספר במהלך ההפסקות.

מדגם הארצי שיעור גבוה יותר של תלמידים מבתי ספר ממלכתיים דיווחו על קריאת כמו כן ב

-ספר או הכנת השיעורים במהלך ההפסקות בהשוואה לתלמידים מבתי ספר ממלכתיים

תלמידים  עלאהודה בהפסקות קריאה הדתיים. לעומת זאת, בקרב המשתתפים בתוכנית 

 .28במידה שווה משני סוגי הפיקוח

  

 בחצר בית הספר משחק בכדור או משחקי תנועה כולל:ויות האקטיביות, סכימת הפעיל

שימוש במתקני שעשועים המותקנים בחצר בית הספר מעלה כי כשני שלישים מהתלמידים ו

(לא  העדיפו "תמיד או כמעט כל יום" לבלות את זמן ההפסקה בפעילות אקטיבית בחצר בית

  . נמצאו הבדלים לפי השתתפות בתכנית)

בנים נטו יותר מבנות לפעילות אקטיבית בזמן ההפסקות  עלה כי ,לפי מגדראחרת, בהשוואה 

  .29(משחק בכדור, בתנועה או על מתקנים, "תמיד או כמעט כל יום")

 

   

                                                           
תלמידים שהעדיפו "תמיד או כמעט כל יום" לקרוא או להכין שיעורים בהפסקות: במדגם הארצי המייצג:  28

-בממלכתי 46%-בממלכתי ו 48%דתי, בקבוצת המשתתפים בתוכנית: -בממלכתי 36%-בממלכתי ו 48%
  דתי

  בנות. 53%בנים מול  82%פעילות אקטיבית בזמן ההפסקות:  29
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  מהראיונותרשמים  –פעילות ומסגרות לקידום אורח חיים בריא  

מהראיונות עלה כי ההחלטה על שכבות הגיל אשר להן מיועדת התכנית הייתה, בעיקרה, של 

ד', - מנהל בית הספר. ברבים מבתי הספר בחרו להתמקד ולהפעיל את התכנית בשכבות ג'

בהתאם להמלצות של המרכז האוניברסיטאי אריאל, ומתוך הנחה שתלמידי שכבות אלו הם 

שינוי. ביישוב אחד הוחלט באופן גורף לייעד את התכנית המתאימים ביותר להיות סוכני ה

ב' כדי לייצר רצף בין הגן לבית הספר. היו בתי ספר אשר  בחרו להתמקד -לשכבות א'

בשכבות גיל אחרות או בכל שכבות הגיל. מעבר לכיתות ש'סומנו' לתכנית, ברוב בתי הספר 

י כיתות רחבים יותר (למרות שעיקר במעגל -יוזמות בית ספריות  –התקיימו פעילויות נוספות 

 משאבי התכנית הופנו לתלמידי שכבות מסוימות).

הדגש בבתי הספר בשנת תשע"ב היה על שני נושאים מתחום קידום אורח חיים פעיל ובריא: 

קידום תזונה בריאה ותנועה או פעילות גופנית שמועילות לבריאות. עם זאת, רוב המרואיינים 

כנים נוספים בהם עסקו (בהיקף מצומצם) כולל: שמירה על היגיינה תיארו אפיקי עיסוק/ ת

וטיפוח הגוף, שמירה על ניקיון הסביבה ואיכות הסביבה, שמירה על בריאות השן וכן 'חכם 

 בשמש', ונזקי עישון.

: נעשה באמצעות העשרת הידע, העלאת המודעות לחשיבותה של קידום תזונה בריאה

ת צריכת מזון בריא. מהראיונות עלה כי במסגרת התכנית תזונה בריאה ועידוד התנהגויו

הוקצו לבתי הספר שעות דיאטנית; שעות אלו נתפסו כמשאב מרכזי בתכנית וכתורמים מאוד 

לקידום 'אורח חיים בריא' בבתי ספר. מרואיינים מבתי ספר שונים דיווחו על היקף שונה של 

ל אחד מהם נמשך בין שעה לשעה מפגשים, שכ 9-ל 7פעילות דיאטנית בבית הספר: בין 

וחצי. ברוב בתי הספר בחרו להקדיש את ההרצאות של הדיאטניות לתלמידים, במסגרות 

משתנות (כיתתית או שכבתית); בודדים הקצו הרצאה אחת למורים ו/או הורים. בחלק 

מהיישובים דיווחו על קושי לגייס דיאטניות בעבור השכר שהוצע להן, ובעקבות זאת 

 על רמת המקצועיות שלהן.  התפשרות

לקידום תזונה בריאה בקרב התלמידים,  - ספריות  -יוזמות בית - תוארו פעילויות נוספות 

מעבר למשאבי התכנית (חלקן עלו גם בסקרים), כולל: התערבות מורים / תלמידים שנבחרו 

לכך בכריך ארוחת העשר ועידוד כריך בריא; הפסקה בריאה / הפסקה מזינה שהחליפה 

הפסקה מתוקה'/ 'הפסקה טעימה'; תחרויות להכנת כריך בריא (ללא הורים / בשיתוף '

 ספרית; הוצאת  ספר מתכונים בריאים.-הורים); בניית אמנת בריאות כיתתית או בית

: לשם קידום פעילות גופנית ההנחיה הייתה להוסיף לכל בית עידוד תנועה או פעילות גופנית

(התוספת הזאת לא באה לידי ביטוי  שעות פעילות גופנית 120ספר, במסגרת התכנית, 

בסקרים, שכן לפי דיווחי המחנכים בערך למחצית מהתלמידים התווספה פעילות גופנית, 
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כאשר הפער בין דיווחי מחנכים שבתכנית לאלו שבמדגם ארצי מייצג בנושא זה קטנים 

ם הופעלה תכנית אחידה), ברוב היישובים (למעט ישוב אחד שבראיונות סיפרו כי . יחסית)

לבתי הספר הייתה גמישות בבחירת התכנים. בין הפעילויות שנוספו צוינו החוגים הבאים: 

עף, מחול, אירובי, זומבה, ריתמיקה ומורה לספורט ללא התמחות -כדורסל, כדורגל, כדור

זה,  ספציפית. חלק מהמרואיינים ציינו כי מלבד הוספת שעות לעיסוק בפעילות גופנית בזמן

נעשה מאמץ להרחיב את ההשפעה על קידום אורח חיים בריא, באמצעות שיח או מתן כלים 

  במסגרת זאת.

בראיונות סיפרו ₪);  1,000נוסף לכך, לבתי הספר ניתן תקציב לרכישת ציוד ספורט (

ספרי כדי לרכוש -בתי הספר ניצלו תקציב זה ולעיתים הוסיפו מהתקציב הביתהמשיבים כי 

(גם בסקרים נמצא כי היקף רכישת  יבי, לרוב לשימוש כל תלמידי בית הספרציוד ספורט

 . הציוד הספורטיבי גדול יותר בקרב המשתתפים בתכנית בהשוואה למדגם ארצי מייצג)

היו מקרים שבהם, בשל הקושי למצוא אנשי מקצוע מתאימים, בתי הספר התפשרו על אופי 

ספרית,  - ים בהם לאור אילוצי המערכת הביתהפעילות שהתקיימה.  יתר על כן, תוארו מקר

ומתוך רצון לנצל את מלוא התקציב לעיתים שיעורי הפעילות הגופנית הנוספים ניתנו בסוף 

 היום, או לשכבות שלא היו במוקד התכנית, או לכיתות מפוצלות.

ת לקידום העיסוק בפעילות גופני -ספריות -יוזמות בית -תוארו פעילויות נוספות בראיונות 

כולל קיום הפסקות פעילות בתדירות גבוהה יותר ושילוב פעילות גופנית אינטנסיבית בימי 

 שיא / שבוע שיא.

במסגרת התכנית הוקצו לבית הספר גם שעת רופא ושעת אחות. הרושם הוא שמשאב זה 

 פחות משמעותי, ולעיתים הוא הוחלף במשאב אחר או גויס בהתנדבות.

ידום אורח חיים בריא, לגווניו שולב גם בפעילויות נוספות העיסוק בקבראיונות דווח כי 

מרכזיות בחיי בתי הספר כולל: שילוב נושא הבריאות בלימוד כל תחומי הדעת; יום שיא / 

- המשלב למידה עם התנסות מעשית בכל תחומי הבריאות במסגרת כלל בית -שבוע שיא 

) בנושא זה; הרחבת העיסוק (לעיתים בשיתוף הורים מתספרית; קיום פעילות שנתית מסכ

באורח חיים בריא גם לתכניות אחרות, כגון חוגי קרב המופעלים בבית הספר; ועיצוב חזות 

(בקנה אחד עם דיווחים על שילוב העיסוק בנושא  בית הספר ברוח אורח חיים פעיל ובריא

  .באמנות בהיקף גדול בבתי הספר שבתכנית)
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  סיכום – לתלמידיםאורח חיים בריא פעילויות לקידום 
 התלמידים עסקו השנה באורח חיים בריאכמעט כל המנהלים, משתי הקבוצות, העריכו כי 

רוב המנהלים . קודמות לשנים בהשוואה יותרקצת או הרבה  לבריאות בחינוך או

 אורח' כנית' וגם לתבריא חיים אורח שנת'כ ב"תשע שנת על הכרזהשבתכנית ייחסו זאת גם ל

מנהלים במדגם ארצי מייצג, ייחסו זאת גם ל'שנת אורח חיים בריא'  '.בריאפעיל ו חיים

  ) ולדברים אחרים.75%-), אך גם לתכניות אחרות בביה"ס (כ86%(

(משתי הקבוצות)  דיווחו  המנהליםבהתייחס להיקף העיסוק בפעילויות ספציפיות, גם כן, רוב 

הקניית ת עליה בהיקף העיסוק בכי חלה עליה, ביחס לשנה שעברה. במדרג הראשון, מסתמנ

 לבריאות לחינוך הקשורים אחרים בנושאיםאו  השמנה ומניעת נכונה תזונה בנושא ידע

, חידונים, משחקים, יצירה כמו( לבריאות לחינוך הקשורים בנושאים תיתיחוויבפעילות  וכן

 בבית ספורטיבית או גופנית פעילותבעליה בהיקף העיסוק  –במדרג השני '), וכד צעדות

 ')וכד ספורטיביים משחקים, תחנות הכוללת( פעילה יום שגרת או פעיל�ת הפסקות, ובהספר

 שעות אחרי ספורטיבית או גופנית פעילותב עיסוקובסוף, תוארה גם עליה בהיקף 

  (למרות שרבים לא ידעו להשיב לגבי פעילות זאת). הלימודים

העלייה המתוארת בעיסוק בכל אחת , נמצא אותו המדרג למרות שהיקף המחנכיםבקרב 

מהפעילויות גדול יותר בקרב מחנכים שהשתתפו בתכנית בהשוואה לאלו שבמדגם ארצי 

  ).20%-ל 8%הפערים נעים בין מייצג, (

  

הייתה מיועדת  "אורח חיים פעיל ובריא"מהמנהלים שהשתתפו בתכנית דיווחו כי תכנית  10

רק לחלק משכבות הגיל. כולם דיווחו כי בתכנית השתתפו כל  -  3-לכל שכבות הגיל בביה"ס, ו

דיווחו כי  ארצי מייצגמהמנהלים במדגם  70%התלמידים משכבות הגיל שנבחרו. במקביל, 

מיועדות לכל היו  או הפעילויות המיועדות לקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות התכנית

  שכבות הגיל בביה"ס. 

 שולב ושאהנ(בשתי הקבוצות) דיווחו כי  המנהליםרוב  :שילוב הנושא בתחומי דעת

.  במקביל, רוב קודמות לשנים בהשוואה יותר נרחב באופן השונים הדעת תחומי בהוראת

 נרחב באופן - השונים הדעת תחומי בהוראת - םבכיתת שולב נושאהדיווחו כי  המחנכים

מאלו שבמדגם  80%-מהמחנכים שבתכנית לעומת כ 90%-(כ קודמות לשנים בהשוואה יותר

ארצי מייצג). הנושא שולב במיוחד בשיעורי מדעים ובשיעורי שפה, אך גם בהוראת מקצועות 

 סרטונים, מצגות או בעזרת בתחום מידע ובקטעי בטקסטים עיסוק אמצעותבאחרים (בין אם 

   יות).רלבנט מתוקשבות ופעילויות

 או שיעורים, הרצאות - מפגשים  התקיימוהרוב דיווחו כי  :מפגשים ייעודיים לתלמידים

. , לרוב במסגרת מערכת השיעוריםלתלמידים בריאות בנושאי - אחרת בדרך ידע העברת
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לפי דיווחי המחנכים, מפגשים מסוג זה רווחים ותדירים מעט יותר בקרב המשתתפים 

  פער).  10%בתכנית (

קיים דמיון בין דיווחי המחנכים שהשתתפו בתכנית לאלו במדגם ארצי  תכני המפגשיםלגבי 

שמירה על  ,תזונה נכונה ומניעת השמנהמייצג: הרוב דיווחו כי התקיימו מפגשים בנושאי 

 90%- (קרוב ל הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית ותרומתה לבריאותו  היגיינה אישית

 85%( קידום בריאות ומניעת מחלותבנושא יימו מפגשים ויותר). מעט פחות דיווחו כי התק

כגון: צריכת ( מניעת התנהגות סיכוניתבהתאמה). שלישי במדרג עלה נושא  80%-ו

 70%- ו 61%') [אלכוהול וסמים, עישון, מניעת אבדנות, בטיחות בדרכים, הפרעות אכילה וכד

בכל נושא (למעט העיסוק  בהתאמה] . באופן שיטתי, אחוז המדווחים על קיומם של מפגשים

במניעת התנהגות סיכונית) מעט יותר נמוך בקרב משיבים מדגם ארצי מייצג, אולם בפער 

  ). 6%-2%קטן (

מכלל התלמידים דיווחו כי דיברו איתם על כל אחד מהנושאים  87%-ל 44%במקביל, בין 

ם הבולטים הקשורים לאורח חיים בריא וקידום חינוך לבריאות לפחות פעם אחת. הנושאי

חשיבותה של פעילות , תזונה נכונה וחשיבותה לבריאותיותר בשיח הבית ספרי היו: 

 ).80%מעל ( ותרומתה לבריאות והקפדה על סביבה נקייה ואסתטיתלבריאות  גופנית

תלמידים בתוכנית, השוואה בין תלמידים מבתי ספר שבתכנית למדגם ארצי מייצג העלתה ש

אורח חיים בריא בהשוואה לדיווחי  בתכניהצהירו בשיעורים גבוהים יותר על עיסוק 

  ).19%-6%מקביליהם במדגם הארצי המייצג (הפערים נעים בין 

: ברוב המוחלט של בתי הספר, ללא קשר להשתתפות בתכנית, דווח כי התקיימו ימי ימי שיא

רוב המחנכים דיווחו . )יותר –שיא אחד או שניים והיתר  דיווחו כי התקיים יום(כמחצית  שיא

   בהתאמה). 85%-ו 88%( בהםכיתתם השתתפה ש

מהמנהלים  90%- וכ  בתכנית המנהלים: כל פעילות גופנית לתלמידים במסגרת בית הספר

שיעורי חינוך גופני בשבוע כי בבית ספרם מתקיימים שני דיווחו  –במדגם ארצי מייצג 

פעילות  םהמחנכים דיווחו על קיובערך מחצית  .וללא קשר לתכנית) לכל כיתה(באופן רגיל 

  . )47%לעומת  55%( גופנית נוספת לתלמידים, קצת יותר בקרב המשתתפים בתכנית

כמעט כל המנהלים שבתכנית וכמחצית  :רכישת ציוד במסגרת קידום אורח חיים בריא

מתאים לקידום התחום,  בית ספרם ציוד מהמנהלים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי רכשו עבור

  חצר.ונופש או משחקי  ציוד ספורטובמיוחד 

: כמעט כל התלמידים דיווחו כי בבית הפסקות פעילות, ופעילות נוספת בזמן ההפסקות

כשליש . )בתדירות של פעם בשבוע או יותר 60%-כ(הספר מתקיימות הפסקות פעילות, 

, פעם שמתקיימות בבית ספרם הפסקות פעילותלוקחים חלק פעיל בכל דיווחו כי הם 
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  .כמחצית לפעמיםו

פעילות לפי דיווחי התלמידים ניכרת העדפה ל פעילויות אחרות בהפסקות,בלגבי העיסוק 

או  כדורבשחק מ יאהמועדפת ההפעילות : (בנים יותר מבנות)ספר  אקטיבית בחצר בית

(שני שליש דיווחו כי הם נוהגים כך  תמיד או כמעט כל  בחצר בית הספר במשחקים אחרים

ישיבה עם  –), ובמדרג השלישי 45%( קריאת ספר או הכנת שיעורים –יום), במדרג השני 

 בחצר ביה"ס משחק במתקניםבזמן ההפסקה או  בכיתה ). בילוי21%( חברים מחוץ לכיתה

   ת).מחצית דיווחו כי אינם נוהגים לעשות זאסביב ( פחות נפוצים
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  לצוות בית הספר וחינוך לבריאות אורח חיים בריא קידום

; ההנחה היא לפעילויות בנושא אפשרית אוכלוסיית יעדכ עצמם, גם כן, נתפסים המורים

שחשיפה שלהם לנושא יכולה להעלות את חשיבותו למודעות שלהם, להרחיב את הידע 

מבלים התלמידים שעות  סמכות, עמןכדמויות  ם.שבאמתחתם ואף להביא לשינוי בהתנהגות

  יכולים להוות סוכני שינוי עבור התלמידים. רבות ביום, הם 

ושל צוות בית לגבי רמת הבקיאות שלהם  והמנהלים , ראשית יוצגו דיווחי המחנכיםבפרק זה

יידונו  בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות גופנית. לאחר מכן,הספר 

  .30אורח חיים בריאתחום קידום ל ,הייעודיות למורים ותרומתן, בתפיסתםהפעילויות 

   בקיאות בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא

  דיווחי מנהלים

העריכו כי הם עצמם וצוות בית  ""אורח חיים פעיל ובריא שהשתתפו בתכנית מהמנהלים 8

הספר בקיאים במידה רבה ורבה מאוד בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכונה ופעילות 

  במידה בינונית. –) 5מהם נתנו הערכות גבוהות גם לעצמם וגם לצוות) והיתר ( 6גופנית (

בקיאותם מוצגים דיווחי המנהלים דוברי עברית ממדגם ארצי מייצג לגבי  21בתרשים מספר 

  .ובקיאות הצוות 

  ), ארצי מייצג(מנהליםבקיאות בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא : 21תרשים מספר 
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בקיאות בנושאי בריאות: מנהלים

N=234מייצג  ארצי

  

  

                                                           
נידונה בפרק "תכנון תכנית בתכנון הפעילויות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר ובהפעלתן מעורבותם  30

  . פעולה בית ספרית והפעלתה"
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מהמנהלים במדגם ארצי מייצג העריכו כי הם  85%-כ 21 כפי שניתן לראות בתרשים מספר

במידה רבה ורבה מאוד שהצוות בקיא  –עצמם בקיאים בנושאי בריאות וכשלושת רבעי 

  במידה בינונית). –בנושאי בריאות (והיתר 

  מחנכיםדיווחי 

בקיאותם דוברי עברית ממדגם ארצי מייצג לגבי  מחנכיםמוצגים דיווחי  22בתרשים מספר 

  .ובקיאות הצוות בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא

  )מחנכים(בקיאות בנושאים הקשורים לאורח חיים בריא : 22תרשים מספר 
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בקיאות בנושאי בריאות: מחנכים

N=253מייצג  ארצי;  N=110משתתפים בתכנית 

  

  

מהמחנכים בבתי הספר שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" העריכו  80%-קרוב ל

כי הם עצמם והצוות בקיאים במידה רבה ורבה מאוד בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה 

מהמחנכים בבתי ספר דוברי עברית  80%-נכונה ופעילות גופנית. במקביל, מעט יותר מ

עצמם והצוות בקיאים במידה רבה ורבה מאוד בנושאים במדגם ארצי מייצג כי העריכו הם 

אלו (מעניין כי שיעור המדווחים כי הם בקיאים במידה רבה ורבה מאוד גבוה יותר בקרב 

  מחנכים במדגם ארצי מייצג, למרות שהפערים קטנים). 

  דיווחי מנהלים ומחנכים –פעילויות ייעודיות למורים 

"אורח חיים פעיל ובריא" ומחצית מהמנהלים  שהשתתפו בתכנית המנהליםמ 13מתוך  8

 חיים אורח בנושא ייעודיות פעילויותמפגשים או התקיימו דיווחו כי  ארצי מייצגבמדגם 

  . המורים לצוות לבריאות חינוך או בריא

 השנה והשתתפ ם כיעצמהעידו על שהשיבו לסקר,  מהמוריםבמקביל, שיעור פחות 

 45%: המורים לצוות שיועדו לבריאות חינוך או בריא חיים אורח בנושא ייעודיות בפעילויות

 21%לעומת   "אורח חיים פעיל ובריא"בתכנית  השתתפובבתי ספר אשר  מהמחנכים

   .ארצי מייצגבמדגם  מהמחנכים
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מחנכים   43התבקשו לפרט מה היה טיב הפעילויות ולמי הן יועדו (שאלה פתוחה);  המחנכים

. לרוב, הפעילויות הייעודיות התייחסומדגם ארצי מייצג במחנכים  53- ושהשתתפו בתכנית  

  : אליהם התייחסו דומות בין שתי הקבוצות

. לרוב, הרצאות או סדנאות ייעודיותהפעילות הנפוצה ביותר שהוזכרה היא  �

ההרצאות יועדו למורים בלבד, אולם היו שציינו כי הן התקיימו למורים ולתלמידים או 

ם במשותף. משיבים שהתייחסו לכך, ציינו כי ההרצאות עסקו בנושאי למורים ולהורי

 בריאות ואורח חיים בריא באופן כללי, ובתזונה נכונה. 

(כגון: זומבה,  השתתפות בפעילות אקטיביתבהיקפים קטנים יותר היו שדיווחו  על   �

 ובימי שיא. ורים או למורים ולתלמידים במשותףיוגה) ייעודית למ

/ השתלמות מוסדית או  בהשתלמותייצג, היו שדיווחו כי השתתפו במדגם ארצי מ �

 הדרכה בנושא אורח חיים בריא; 

מורים אשר השתתפו בפעילויות ייעודיות נשאלו האם הן התקיימו במסגרת בית ספרית או 

במדגם מהמורים  81%-) ו91%( השתתפו בתכניתאשר  המורים רובמחוץ לבית הספר: 

 11בלוח מספר  .התקיימו במסגרת בית ספריתהייעודיות הפעילויות מייצג דיווחו כי  ארצי

  את הפעילויות האלו. שהעבירמוצגים דיווחיהם באשר לגורם 

  (מחנכים*) : הגורם המנחה את הפעילויות הייעודיות למורים11לוח מס' 

  השתתפו בתכנית  
)46=N(  

  ארצי מייצג
)79=N(  

 10% 4% המנהל 

 ** 4%  מוביל בריאות בית ספרי

 14% 7% ס"גורם אחר בתוך ביה

 9% 2%  המדריכה המחוזית 

 46% 76% בעל מקצוע חוץ בית ספרי 

 22% 7% מישהו אחר

  ייעודיות למורים ת*נשאלו רק מחנכים אשר דיווחו כי השתתפו בפעילויו

בעל מקצוע חוץ בית ספרי (רופא, כי שיעור ניכר דיווחו , 11כפי שניתן לראות בלוח מס' 

 מחציתקרוב לו  שהשתתפו בתכניתמאלו  76%( אחות, תזונאית וכד') העביר את הפעילות

מהמשתתפים בתכנית ורבע מאלו במדגם  עשיריתכ .)ארצי מייצגהמחנכים אשר במדגם מ

: מקרב המשתתפים בתכנית אלו שציינו העביר את הפעילות גורם אחרציינו כי ארצי מייצג 

 13במדגם ארצי מייצג  מספר גורמים יחד.בשילוב ת התקיימו מישהו אחר דיווחו כי הפעילויו

מורה או שילוב של מורים מצוות ביה"ס, רכזת : אחרים, כוללמשתתפים פירטו גורמים 
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, יועצת בית ספרית, מדריכה מטעם גופים בריאות בית ספרית או מורה אחראית לנושא

  .ירוקה מועצה תלמידי, הציבור בריאות  נציגת, פרטי גורם, )חיצוניים (איגודן, בית ברל

 השתתפובבתי ספר אשר  מהמחנכים 70%מתוך אלו אשר השתתפו בפעילויות ייעודיות  

סייעו דיווחו כי הן  ארצי מייצגבמדגם  מהמחנכים 76%-ו  "אורח חיים פעיל ובריא"בתכנית 

  להם לקדם את תחום החינוך לבריאות.

  רשמים מהראיונות –השתתפות מורים בפעילויות ייעודיות  

מהראיונות במחקר האיכותני עלה כי הלכה למעשה, ברוב בתי הספר לא נערכו פעילויות 

ייעודיות למורים (בחלקם אחת מהרצאות הדיאטניות יועדה למורים). עם זאת, הם נחשפו 

לעיסוק ב'אורח חיים בריא', ובמיוחד בתזונה נכונה, באמצעות השתתפות בהרצאות 

דו לתלמידים. באופן כללי, ניכרת הסכמה, בקרב המרואיינים כי יש מקום הדיאטניות שיוע

  לקיים פעילויות ייעודיות למורים.

  

 

  סיכום – לצוות בריא אורח חייםפעילויות לקידום 
מהמנהלים ומהמחנכים בשתי הקבוצות  84%-77%מהמנהלים שהשתתפו בתכנית ובין  8

עצמם וצוות בית הספר בקיאים בנושאים הקשורים לבריאות, תזונה נכונה  העריכו כי הם

) מחנכים שבמדגם ארצי מייצג העריכו 4%. למרות שהפערים קטנים מאוד (ופעילות גופנית

שהם בקיאים יותר בנושאים אלו בהשוואה למחנכים שבתכנית. בנוסף, מנהלים במדגם ארצי 

  פער). 7%צוות בית הספר בנושא (מייצג העריכו שהם עצמם בקיאים יותר מ

 בתכנית המנהליםמ 8 :מוך משמעותית מזה שיועד לתלמידיםהיקף הפעילויות למורים נ

 ייעודיות פעילויותמפגשים או התקיימו דיווחו כי  ארצי מייצגומחצית מהמנהלים במדגם 

 העידו על כשהמחנכים. המורים לצוות לבריאות חינוך או בריא חיים אורח בנושא

 45%: באופן כללי והפער בין הקבוצות גדל יקף הצטמצםההכאלו השתתפותם בפעילויות 

דיווחו כי השתתפו בפעילויות  ארצי מייצגבמדגם  מהמחנכיםבתכנית וכחמישית  מהמחנכים

(ייתכן כי הפער בין הקבוצות מרמז על הצלחה מסוימת, של התכנית, בהרחבת מעגל  כאלו

בעל מקצוע חוץ של  בהרצאות או סדנאותלרוב מדובר  .ההשפעה מהתלמידים לקהילה)

שהתקיימו  ,בנושא אורח חיים בריא או תזונה נכונהבית ספרי (רופא, אחות, תזונאית וכד') 

  ורים במשותף. מורים או מורים ותלמידים ו/או ה במסגרת בית ספרית עבור

כי השתתפותם עילויות אלו דיווחו פמהמחנכים שהשתתפו ב 75%-70%בכל מקרה, בין 

   סייעה להם לקדם את תחום החינוך לבריאות.
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  וחינוך לבריאות אורח חיים בריא בקידום הורים מעורבות

היא ההורים; ניתן לקיים  "אורח חיים פעיל ובריא"כאמור, אוכלוסיית יעד נוספת לתכנית 

ודפוסי התנהגות תלמידים יחדיו) כדי לעודד עמדות לפעילויות ייעודיות להורים (או להורים ו

. ניתן אף לגייס את מעורבותם של ההורים ולהרחיב את מעגל ההשפעה מקדמי בריאות

זה תידון  בחלקלתכנון ולהפעלת התכנית או פעילויות מקדמות בריאות בבית הספר. 

, עפ"י דיווחי וחינוך לבריאות בבית הספר מעורבותם של ההורים בקידום אורח חיים בריא

  .והמחנכיםהמנהלים 

  דיווחי מנהלים 

ארצי במדגם  מהמנהלים 81%-ומנהלים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא"  10

 והחינוך הבריאות בתחום במתרחש ההורים של מעורבות או יתוףשדיווחו על  מייצג

  .הספר בבית לבריאות

"אורח חיים פעיל  המנהלים שהשתתפו בתכניתמקרב  ,באשר לאופי המעורבות של ההורים

 )9( כמעט כולםואשר דיווחו כי ההורים היו שותפים או מעורבים במתרחש בתחום  ובריא"

יודעו לגבי המתרחש בבית הספר ועם התלמידים בנושא אורח חיים  ההוריםדיווחו כי 

דיווחו  5   ;(לבד או בשיתוף התלמידים)היוו קהל יעד עבור חלק מהפעילויות  בריא ושהם

 - 4-ו בתחום החינוך לבריאות; היו שותפים לתכנון הנעשה בבית הספרההורים כי 

שנועדה לקדם את  ההורים העבירו בעצמם הרצאות או קיימו פעילות אקטיבית אחרתש

  . החינוך לבריאות

   23 מספר בתרשיםמייצג בנושא מוצגים  המנהלים במדגם ארצידיווחי 

  (מנהלים) *בנושא אורח חיים בריא בביה"סמעורבות הורים במתרחש : 23תרשים מספר 
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  ).N=186שר דיווחו כי ההורים היו מעורבים (מנהלים א רק * השיבו
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ברמת יידוע  דיווחו כי הייתה מעורבות הורים כמעט כולם , 23כפי שניתן לראות בתרשים 

-הרוב (ככמו כן,  .לגבי המתרחש בבית הספר ועם התלמידים בנושא אורח חיים בריא

ההורים היוו קהל יעד עבור חלק מהפעילויות או שהתקיימה פעילות דיווחו כי ) 90%

ההורים העבירו בעצמם הרצאות או קיימו ש -  83%- ו משותפת להורים ולילדים בנושא 

מהמנהלים  כמחצית. לבסוף, שנועדה לקדם את החינוך לבריאות פעילות אקטיבית אחרת

   .בתחום החינוך לבריאות יו שותפים לתכנון הנעשה בבית הספרהההורים דיווחו כי 

  מחנכיםדיווחי 

מפגשים "אורח חיים פעיל ובריא" דיווחו כי התקיימו  בתכנית מהמחנכים שהשתתפו 63%

  יותר.על  –מפגש או שניים והיתר  על) דיווחו 84%בתשע"ב. מתוכם, הרוב ( בנושא להורים

 מפגשים בנושא להוריםדיווחו כי התקיימו מייצג  ארצימהמחנכים במדגם  37%במקביל, 

  יותר. –) דיווחו כי התקיים מפגש אחד או שניים והיתר 85%בתשע"ב. מתוכם, הרוב (

  רשמים מהראיונות בחלק האיכותני –מעורבות הורים והמשכיות לקהילה 

הפעלת שיתוף הקהילה יכול לבוא לידי ביטוי הן באמצעות שיתוף ההורים והן באמצעות 

  יוזמות יישוביות, שנועדו לעודד אורח חיים בריא בקהילה.

רוב לא להוא שמעורבות ההורים הייתה מוגבלת למדי: שעלה בראיונות בפועל, הרושם 

התפיסה המנחה הייתה להקצות את משאבי התכנית ו פעילויות ייעודיות להורים נערכו

 אחת מההרצאות של אנשי המקצוע יועדה להורים בחלק מבתי הספר .לתלמידים

, אולם הרושם הוא בנושא בריאותהתקיימה פעילות משותפת להורים ולילדים  םבחלקו

סיפרו כי גייסו הורים מתנדבים, היו שנושא נבחר בשל מרכזיותו כנושא שנתי. הש

  תחום הבריאות, להעביר הרצאות / פעילויות בנושא לכיתה של ילדם.בשעיסוקם 

 מהסקרים עולה מעורבות רבה יותר, באופן משמעותי, של ההורים בכל ההיבטים.

היה  שההורים בכל בתי בראיונות הרושם שעלה בקנה אחד עם ממצאי החלק הכמותי, 

הספר היו מעודכנים בעיסוק באורח חיים בריא במסגרת בית הספר. בין המרואיינים 

יעד להם פעילויות נוספות בתחום, וכי  קיימת הסכמה  כי יש מקום לשלב את ההורים ולי

  נועד  להם תפקיד מפתח בהטמעתו.

מעורבות יישובית ד2וחה בשני יישובים שם תוארו יוזמות יישוביות נוספות שנועדו לעודד 

 ספורט אופניים, הקמת מתקנירכיבה על  הליכה, אורח חיים בריא בקהילה (כגון:

רבה יותר של מינהל החינוך בעיר בתכנית  מה). כמו כן, נראה כי קיימת מעורבותודוכ

  המתקיימת בבתי הספר.
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  סיכום – בריאאורח חיים מעורבות הורים בקידום 
 ש בתחום הבריאות והחינוך לבריאות;דיווחו כי ההורים היו מעורבים במתרח המנהליםרוב 

לגבי המתרחש בבית הספר ובנושא אורח  יודעושההורים במיוחד  , לפי דיווחיהם,מסתבר

 הםיותר  בהיקפים קטניםלפי דיווחי המנהלים, . היוו קהל יעד לחלק מהפעילויותוחיים בריא 

-מנהלים שבתכנית ו 5בתחום החינוך לבריאות בבית הספר ( בתכנון הפעילותאף השתתפו 

  ).בהתאמה 83%- ו 4(בנושא  והעבירו הרצאות או פעילויות במדגם ארצי מייצג) 54%

 63%: לגבי קיומן של פעילויות ייעודיות להורים פחות חיוביות המחנכיםדיווחי 

מאלו במדגם ארצי מייצג דיווחו כי התקיימו מפגש/ים  37%-מהמחנכים שהשתתפו בתכנית ו

אחד או שניים) בנושא להורים. ייתכן שהפער נובע מכך שהמחנכים התייחסו  –(לרוב 

למפגשים להורי כיתתם והמנהלים למפגשים להורים בבית הספר. בכל מקרה, מדיווחי 

  הקבוצות.המחנכים עולה פער במאמצים להרחבת ההשפעה למעגל ההורים, בין 
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  אורח חיים בריא בנושאיהרגלי התלמידים 
בבתי  הקודם עסקנו בהרחבה בפעילויות שבוצעו הלכה למעשה, לפי דיווחי המשיבים,בפרק 

אחת   הספר במטרה לקדם אורח חיים בריא בקרב הבאים בשעריו, תוך מיקוד בכל

  תלמידים, מורים והורים.  –האוכלוסיות הרלוונטיות מ

אורח  את דיווחי התלמידים באשר להתנהגויות שלהם בנושאיבפרק זה נבקש לסקור 

שלהם ועמדותיהם כלפי פעילות גופנית,  הרגלי הפנאי: ראשית, נסקור את חיים בריא

  .הרגלי התזונה שלהםובהמשך הפרק נציג את 

  דיווחי תלמידים/ הרגלי הפנאי של התלמידים בשעות אחר הצהרים 
 פעילויות הכרוכותירידה ניכרת בההתפתחות הטכנולוגית ואורח החיים המודרני גררו איתם 

. יומית בד בבד עם עלייה בהיקף הזמן שבו ילדים (ומבוגרים) מבלים בישיבה בתנועה פיזית

ברביצה מול מכשירים אלקטרוניים כמו מחשב,  עובר של הילדים חלק ניכר משעות הפנאי

בה השקיעו הילדים הפנאי (משחקי חוץ) שה שהחליפו את העיסוק בפעילות טאבלט וטלוויזי

. מחקרים שהתפרסמו לאחרונה מוכיחים שאורח החיים הנוכחי, ויאת רוב זמנם הפנבעבר 

הכרוך בישיבה ממושכת, טומן בחובו סכנות בריאותיות (השמנה, תסמונות מטבוליות 

כאשר הינה חינוך לשגרת יום פעילה,  , כאמור,ומחלות שונות). אחת ממטרות התוכנית

בבחירותיהם  תלמידיםגם על העדפות ההתקווה היא שניתן יהיה לראות את ההשפעה 

  בשעות אחר הצהריים. בפעילויות פנאי

: כמה זמן פרק זה יוצגו דיווחי התלמידים באשר לעיסוקיהם בשעות אחר הצהריים- תתב

הם מבלים בצפייה בטלוויזיה ובמשחק במחשב מדי יום, כמה זמן הם משקיעים בכל אחת 

ם בפעילות ספורטיבית בסך ממגוון פעילויות פנאי בשבוע וכמה זמן להערכתם הם משקיעי

  .31הכל

  

   "זמן מסך" יומי

המוקדש לצפייה בטלוויזיה  ביוםמשך הזמן מוצגים דיווחי המשיבים לגבי  24מספר בתרשים 

  .במחשב (או בטאבלט) ולמשחק

  

   

                                                           
 :דיווחי התלמידים לגבי הרגלי הפעילות שלהם במסגרת בית הספר, בזמן ההפסקות, מפורטים בפרק הקודם 31

קידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב התלמידים/  /אורח חיים בריא בבית הספר  לקידום"פעילויות 
  הרגלי פעילות התלמידים בזמן ההפסקות". 
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  (תלמידים) : משך שהייה יומי מול מחשב וטלוויזיה24תרשים מספר 
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נוהגים כי הם  -מדי יום ואחוז דומה  צופים בטלוויזיהדיווחו כי הם  מהתלמידיםויותר  90%

  די יום. מ במחשב או בטאבלט לשחק

מהתלמידים צופים בטלוויזיה יותר  כשלישבחינת הרגלי הצפייה של התלמידים מצביעה כי 

 כרבע צופים בין שעה לשעתיים ביום ושיעור דומה צופים פחות משעה ביום. ,משעתיים ביום

משתמשים  דיווחו כי הם 41%המוקצה לשימוש במחשב או בטאבלט:  השעותמבחינת היקף 

  .יותר משעתיים ביום -  ושיעור דומה, בין שעה לשעתיים ביום -רבע  ,עד שעה ביום במחשב

שיעור גבוה יותר של תלמידים  השוואת בין משתתפים בתכנית למדגם ארצי מייצג העלתה כי

ימוש   ים פעיל ובריא" דיווחו על צפייה בטלוויזיה ועל ששהשתתפו בתכנית "אורח חי

שכלל אינם צופים  . במקביל, שיעור התלמידים32במחשב במשך יותר משעתיים ביום

 וכן שיעור התלמידים שכלל אינם משחקים במחשב גבוה יותר, גם כן, בקרב הבטלוויזי

  33(בהשוואה למקביליהם במדגם ארצי מייצג).משתתפי התכנית 

נמצא כי מבין כעשירית התלמידים שדיווחו שאינם צופים בהשוואה לפי פיקוח בנוסף 

 בטלוויזיה ו/או אינם משתמשים במחשב, רובם משתייכים לפיקוח הממלכתי דתי. 

דומים בין כי בקרב תלמידי המדגם הארצי הרגלי הצפייה בטלוויזיה בהשוואה לפי מגדר עלה 

לעומת  .34נרחב יותר במחשב בהשוואה לבנות על שימוש ת, אולם בנים דיווחובנולבנים 

                                                           
מהמדגם הארצי;  36%ממשתתפי התכנית לעומת  44%צפייה בטלוויזיה במשך שעתיים או יותר כל יום:   32

  .מהמדגם הארצי 25%ממשתתפי התכנית לעומת  31%משחק במחשב במשך שעתיים או יותר כל יום : 
מהמדגם הארצי, כלל לא משתמשים  8%ממשתתפי התכנית לעומת  15%כלל לא צופים בטלוויזיה:  33

 .מהמדגם הארצי 10%ממשתתפי התכנית לעומת  16%חשב: במ
שימוש במחשב במשך יותר משעתיים ; מהבנות 56%-מהבנים ו 46%שימוש של עד שעה ביום או כלל לא:   34

   .בנות 20%-בנים ו 30%:ביום
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בקרב תלמידי התוכנית שיעור גבוה יותר של בנות ביחס לבנים דיווחו על הקדשת עד את, ז

   .35שעה ביום או כלל לא הן לצפייה בטלוויזיה והן לשימוש במחשב

  פעילויות פנאי אחר הצהרים

מוצגים דיווחי התלמידים לגבי התדירות בה הם נוהגים לעשות כל אחת  25 בתרשים מספר

ת "שקטות" יובשעות אחה"צ, תוך הבחנה בין פעילו השבוע במהלךממגוון פעילויות 

  "פעיל".פעילויות בעלות אופי ל

  (תלמידים) 36: עיסוקים בשעות אחר הצהריים25תרשים מספר 
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יותר מפעם בשבוע 

בדרך כלל פעם בשבוע

כלל לא/פחות מפעם בשבוע
N=1,380

  

  

מקדישים מספר פעמים ) 90%-(יותר מכפי שניתן לצפות, רובם המכריע של התלמידים 

  . להכנת שיעורי ביתבשבוע מזמנם הפנוי 

(בחצר, בגינה, במגרש, עם אופניים וכד')  בחוץ, לבד או עם חברים, משחק –במדרג הבא 

דיווחו כי הם עוסקים  81%[כשני שליש דיווחו כי הם משחקים בחוץ מספר פעמים בשבוע; 

(כמו: משחקי כדור,  השתתפות בחוג ספורטלפחות פעם בשבוע] ואח"כ  בפעילות זאת

 –עשירית  מספר פעמים בשבוע ועוד –ריצה, ריקוד, שחיה, אמנויות לחימה) [שני שליש 

  פעם בשבוע].

עושים זאת  61%-58%( קריאת ספרוגם  מפגש עם חברים בביתלאחר מכן, בפער קטן, 

  עושים כך לפחות פעם בשבוע). 79%-74%-מספר פעמים בשבוע, ו

                                                           
 39%בנים לעומת  31%תלמידי התכנית שדיווחו על שימוש של עד שעה ביום או כלל לא: צפייה בטלוויזיה  35

  בנות 62%בנים לעומת  42%בנות, שימוש במחשב: 
תלמידים שלא השיבו להיגד מסוים אולם השיבו לפחות להיגד אחד מסדרת השאלות הנ"ל, נחשבו כמי   36

  לאותו ההיגד. שהשיבו "כלל לא"
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משתתפים מספר  33%-23%( פעילות של תנועת הנועראו  חוג שאינו ספורט –ובסוף 

  פעילויות אלו פחות מפעם בשבוע או כלל לא).עוסקים ב 45%-43%פעמים בשבוע,  ואילו 

נערכו מספר השוואות, בין דיווחי תלמידים אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" 

לתלמידים במדגם ארצי מייצג וכן השוואות לפי פיקוח ולפי מגדר. להלן יפורטו עיקרי 

 הממצאים הנוספים לפי סוג הפעילות: 

: תלמידי התכנית דיווחו על קריאת ספר לפחות פעם בשבוע )"שקטה"ספר (פעילות  תקריא

בהתאמה). השוואה לפי  74%לעומת  68%מדגם הארצי המייצג (אלו שבבשכיחות נמוכה מ

מגדר העלתה כי נוהג זה דווח בשכיחות מעט גבוהה יותר בקרב בנות מאשר בקרב בנים; 

תתפו בתכנית "אורח חיים נמצא כי הפער המגדרי אף גדול יותר בקרב התלמידים אשר הש

 .37פעיל ובריא" בהשוואה למקביליהם במדגם ארצי מייצג

:(" השוואה לפי מגדר העלתה כי תדירות המשחק בחוץ דווחה  משחק בחוץ (אופי "פעיל

בנות משחקים  67%בנים מול  79%בשכיחות גבוהה יותר בקרב בנים מאשר בקרב בנות (

 בחוץ מספר פעמים בשבוע ).

"):חוג ספורט   השוואה לפי השתתפות בתכנית העלתה כי שיעור המשתתפים  (אופי "פעיל

אורח חיים "בחוגי ספורט (יותר מפעם בשבוע ובכלל) נמוך יותר בקרב המשתתפים בתוכנית 

במדגם הארצי  73%בקבוצת התוכנית מול  68%בהשוואה למדגם ארצי מייצג ( "פעיל ובריא

  בשבוע).משתתפים בחוג ספורט פעם אחת או יותר 

השוואה לפי פיקוח העלתה כי שיעור המשתתפים בחוגי ספורט מספר פעמים בשבוע גדול 

 . 38דתי -יותר בקרב תלמידים מהפיקוח הממלכתי בהשוואה לתלמידים בפיקוח הממלכתי

לבסוף, השוואה לפי מגדר העלתה כי בנים נוטים להשתתף בחוג ספורטיבי בשיעור גבוה 

  . 39מבנות

"):תנועת נוער  מהתלמידים משתתפים לפחות פעם בשבוע  45%כאמור,  (אופי "פעיל

 . 40בפעילות של תנועת נוער. פעילות זו מועדפת מעט יותר על בנות בהשוואה לבנים

דתיים דיווחו כי הם נוהגים -בהשוואה לפי סוג פיקוח נמצא כי תלמידים מבתי ספר ממלכתיים

  .41בוה מעמיתיהם בבתי ספר ממלכתייםלהשתתף בפעילויות של תנועת הנוער בשיעור ג

  

                                                           
בנות קוראים לפחות פעם בשבוע; בקרב תלמידים  82%בנים לעומת  78%במדגם הארצי המייצג:  37

  בנות קוראים לפחות פעם בשבוע 83%לעומת בנים  70%  בתוכנית:שהשתתפו 
  49%דתי: -, פיקוח ממלכתי68%פיקוח ממלכתי:  38
  פעילות ספורט לפחות פעם בשבוע השתתפות ב מהבנות דיווחו על 78%מהבנים לעומת  85% 39
  בנות משתתפים בפעילות תנועת נוער לפחות פעם בשבוע 59%-בנים ו 52% 40
ם מבתי ספר ממלכתיים דתיים משתתפים בפעילות של תנועת נוער פעם בשבוע או יותר תלמידי 57% 41

 ממלכתיים.  40%-בהשוואה ל
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התלמידים מעבר לדיווחיהם לגבי תדירות השתתפותם במגוון פעילויות פנאי אחה"צ, 

, לפעילות גופנית או 42להעריך כמה שעות הם מקדישים בשבוע רגיל אחר הצהריםהתבקשו 

. דיווחיהם מוצגים בתרשימים מספר 43וכן כמה זמן הם נוהגים ללכת ברגל ביום ספורטיבית

  .27-ו 26

 : זמן שבועי המוקדש בשעות אחר הצהריים לפעילות גופנית26תרשים מספר 
  (תלמידים)

שעה או פחות  

משעה
38%

בערך שעתיים
22%

בערך שלוש 

שעות
13%

כארבע שעות או 
יותר
27%

צ  "פעילות גופנית בשעות אחה

N=1,380

  

  

שעתיים או יותר בערך מהתלמידים דיווחו כי נוהגים להקדיש  62%, 26כפי שעולה מתרשים 

דיווחו שהם נוהגים לעסוק בפעילות ספורטיבית  38%-בשבוע לפעילות גופנית, בעוד ש

 במשך פחות משעה בשבוע. 

השוואה לפי השתתפות בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" העלתה כי היקף העיסוק בפעילות 

: בהשוואה לעמיתיהם במדגם ארצי מייצג משתתפי התוכנית נמוך יותר עליו דיווחוגופנית 

במדגם הארצי דיווחו על היקף  מעמיתיהם 38%מחצית מהמשתתפים בתכנית לעומת 

דיווחו על בהתאמה  40%לעומת  29%פעילות של שעה או פחות מכך  בשבוע ובמקביל 

-מדגם הארצי להמשתתפים בתכנית בין  –פעילות בהיקף של שלוש שעות או יותר. הפער 

  בעיקר בקרב תלמידים מבתי ספר ממלכתיים. ניכר

בהשוואה לפי מגדר נמצא כי היקף העיסוק בפעילות גופנית שדווח גדול יותר בקרב בנים 

  .44לעומת בנות

                                                           
  לא כולל פעילות בית ספרית 42
ההנחה היא כי הליכה ברגל מהווה הזדמנות לעיסוק בפעילות גופנית מתונה ויומיומית. יחד עם זאת, נראה  43

הספר ולחוגים אחר הצהריים, בין אם על ידי ההורים או בהסעות וכך כי כיום ילדים רבים נוסעים לבית 
  פוחתת ההזדמנות לעיסוק בסוג זה של פעילות פעילה.

מהבנות, פעילות גופנית בהיקף של  49%- מהבנים ו 27%פעילות גופנית בהיקף של שעה שבועית או פחות:  44

י דומה בהיקף הפעילות הגופנית נרשם מהבנות. פער מגדר 51%-מהבנים ו 73%שעתיים או יותר בשבוע: 
 גם בקרב התלמידים שהשתתפו בתוכנית.
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מוצגים דיווחי התלמידים באשר למשך הזמן שהם נוהגים ללכת ברגל  27 מספרתרשים ב

  .ביום רגיל

    

  (תלמידים) 45ברגל: זמן יומי המוקדש להליכה 27תרשים מספר 

פחות מרבע 
שעה
חצי שעה עד  57%

שעה
35%

שעה וחצי או  
יותר
8%

זמן מוקדש להליכה ברגל

N=1,380
  

  

מעריכים כי  57%ם אינם מרבים ללכת ברגל: תלמידיהעפ"י דיווחיהם, כי מהתרשים עולה 

; כשליש צועדים בכל יום בין חצי שעה לשעה ;הם צועדים ברגל פחות מרבע שעה ביום

 כמעט עשירית מהתלמידים מעריכים כי הם צועדים מדי יום ברגל במשך שעה וחצי או יותר.ו

כי הם נוהגים ללכת שדיווחו תלמידים שיעור הת העלתה כי השוואה לפי השתתפות בתכני

שהשתתפו בתוכנית בהשוואה למדגם הארצי גבוה יותר בקרב אלו שעה ביום יותר מברגל 

 .46המייצג

בנות דיווחו על הליכה של עד רבע שעה  השוואה לפי מגדר העלתה כי שיעור גבוה יותר של 

  .47דיווחו על הליכה של מעל שעה ביוםבנים  לעומת זאת שיעור גבוה יותר שלביום ו

המשך, בתשע"ג, יאפשר לבחון האם היה שינוי בהיקף הפעילות הגופנית של  קרמח

התלמידים, לאחר שנה של יישום התכנית, בכל ההיבטים שנבחנו כולל: סך השעות 

המוקדשות לפעילות גופנית, משך הזמן המוקדש להליכה ברגל, וכן תמהיל פעילויות הפנאי 

  אחה"צ. 

                                                           
  דוברי עברית ודוברי ערבית לא השיבו לשאלה זו 10% 45
  במדגם הארצי המייצג דיווחו על הליכה בהיקף של מעל שעה ביום. 8%ממשתתפי התכנית לעומת  13% 46
בנות דיווחו על  6%בנים לעומת  11%שעה;  בנות דיווחו על הליכה של עד רבע 63%בנים לעומת  51% 47

  הליכה של מעל שעה ביום
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  עמדות כלפי פעילות גופנית

 התבקשו להעריךהתלמידים  ווחיהם על עצם העיסוק בפעילות גופנית ותדירותו,מעבר לדי

את החשיבות שהם מקנים לעיסוק  ,את מידת ההנאה שהם שואבים מפעילות גופנית

בתרשים דיווחיהם מוצגים . ואת נכונותם לעסוק יותר בפעילות מסוג זה בפעילות גופנית

  .28מספר 

  (תלמידים) 48ת גופנית: עמדות כלפי פעילו28תרשים מספר 

90% 86%

72%

%

20%

40%

60%

80%

100%

חשוב לי לעסוק 

בפעילות גופנית

אני נהנה מפעילות  

גופנית 

אני רוצה להשקיע 

יותר מכיום 
בפעילות גופנית

ם 
בי

שי
מ

ז 
חו

א

עמדות כלפי פעילות גופנית

N=1,380
  

  

 למרבית התלמידים חשוב ("במידה רבה מאד" או "במידה רבה") לעסוק בפעילות גופנית

  ויותר).  85%והם שואבים ממנה הנאה (

עיסוק בספורט, דומה לחשיבות  מייחסיםבעוד ששני המגדרים השוואה לפי מגדר העלתה כי 

  .49בנים יותר מבנות דיווחו על הנאה מפעילות גופנית

זמן פעילות גופנית בהשוואה לב) היו מעוניינים להשקיע יותר זמן 72%רוב התלמידים (

ולא  שלהםכרבע, מרוצים מהיקף הפעילות הגופנית שלהערכתם הם משקיעים בה היום; 

  בפעילות גופנית.  זמןהיו מעוניינים להשקיע פחות  )2%-כבודדים (ו ;מעוניינים לשנותה

שיעור גבוה יותר של תלמידים אשר השתתפו העלתה כי השוואה לפי השתתפות בתכנית 

בה גופנית הפעילות נם להגדיל את היקף הבתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" דיווחו על רצו

 בהתאמה). 72%-לעומת ל 77%מדגם הארצי (עמיתיהם בבהשוואה להם עוסקים 

                                                           
תשובות נע מ"כלל לא או ה"אני נהנה מפעילות גופנית" סולם -להיגדים "חשוב לי לעסוק בפעילות גופנית" ו 48

במידה מועטה מאד" ועד "במידה רבה מאד". בתרשים מוצג אחוז המסכימים עם שתי הדרגות הגבוהות של 
"רוצה -1"במידה רבה מאד" או "במידה רבה". להיגד השלישי בתרשים סולם תשובות שונה: הסולם: 

"רוצה להשקיע פחות -3"רוצה להשקיע כמו היום בפעילות גופנית", -2להשקיע יותר מהיום בפעילות גופנית", 
ום בפעילות "רוצה להשקיע יותר מהי –מהיום בפעילות גופנית". בתרשים מוצג אחוז המסכימים עם התשובה 

  גופנית"
  "רבה מאד" או "רבה" מפעילות גופנית.  נהנים במידהבנות, דיווחו כי הם  84%-בנים ו 89% 49
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 לפי מגדר.  התקבלו דומים -הממצאים ביחס לרצון להשקיע יותר זמן בפעילות גופנית 

בניתוח נוסף נבדק האם יש קשר בין היקף העיסוק בפעילות גופנית לפי הערכות התלמידים 

 ) לבין נכונותם להשקיע יותר זמן בפעילות גופנית. מעניין לראות26 (כמתואר בתרשים מספר

כי התפלגות המעוניינים בהרחבת היקף הפעילות הגופנית דומה בקרב כל קבוצות 

התלמידים, הן אלו שמקדישים לכך שעה או פחות, הן אלו שמקדישים לכך שעתיים והן אלו 

  המקדישים לכך שלוש שעות או יותר לפעילות גופנית. 
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דיווחי / בתחום התזונה  , ידע ועמדותדפוסי התנהגות התלמידים
  תלמידים

זה יבחנו דפוסי ההתנהגות של התלמידים בתחום התזונה; ראשית, נבחן אלו פרק -בתת

ארוחות (בוקר, צהריים, ערב וארוחות ביניים בשעות הבוקר ו/או אחר הצהריים) נוהגים 

התלמידים לאכול ביומיום  עפ"י דיווחיהם ומהי מתכונת האכילה של ארוחת צהריים ושל 

 ת ספרית, לבד או מסגרת אחרת). ארוחת הערב (מסגרת משפחתית, מסגרת בי

הפרק נביא את דיווחי התלמידים לגבי צריכת מגוון מזונות (דגנים, בשר, -תתבהמשך 

קטניות, ירקות, פירות מוצרי חלב, ממתקים וכיוב'), וסוגי משקאות שונים והיקפה ביום שקדם 

  לסקר, כאינדיקציה על טיב התזונה השוטפת שלהם. 

לגבי נוהג צריכת פירות וירקות בדרך כלל וסוג המשקה המועדף  נציג את דיווחיהםהמשך ב

  עליהם באופן כללי.

איכות הידע ותפיסות התלמידים אודות תזונה בכלל והערכותיהם ביחס ללסיום, נציג את 

  תזונה האישית שלהם.ה

נזכיר כי התלמידים נשאלו על הרגליהם ועמדותיהם בתחום התזונה בתחילת שנת הלימודים 

עם תחילת יישום התכנית, ולא הייתה ציפייה למצוא הבדלים בין משתתפים בתכנית  תשע"ב,

  למדגם ארצי מייצג.

 בתכנית ההזנהנבחן את אופי ההשתתפות בפרק הבא נעסוק בהזנה במסגרת בית הספר; 

נציג את דיווחיהם המזון ולגבי טיב  שהתקבלמשוב (כלומר, קבלת ארוחה חמה), נציג את ה

קשר, באופן מכוון ומודע, בין תכנית ההזנה לבין קידום אורח של המשיבים באשר ליצירת 

  חיים בריא (בדגש על תזונה נכונה).

  

 ומתכונתן התלמידים ארוחות

נוהגים התלמידים לאכול ביומיום עפ"י  -עיקריות וביניים  - כאמור, ראשית, נבחן אלו ארוחות 

  כונת האכילה של כל ארוחה וארוחה.דיווחיהם ומהי מת

  נהגי אכילת ארוחות

, במהלך יום רגיללגבי נוהגי אכילת הארוחות מוצגים דיווחי התלמידים  29מספר בתרשים 

  : ארוחות בוקר, צהריים וערב וארוחות ביניים בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים. כולל
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  (תלמידים) 50: נוהג קיום ארוחות29תרשים מספר 
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 N=1,380

קיום ארוחות 

תמיד או כמעט תמיד

לפעמים

 אף פעם או כמעט אף פעם

  

, ארוחת עשר לאכול בקביעותנוהגים  )80%- כ( התלמידיםרוב , 29כפי שעולה מתרשים 

כמחצית מהתלמידים נוהגים לאכול בקביעות ארוחת בוקר  .ערבוארוחת  ארוחת צהרים

  "לפעמים".  –וכשליש 

, "אורח חיים פעיל ובריא" נערכו מספר השוואות, בין דיווחי תלמידים אשר השתתפו בתכנית 

  לתלמידים במדגם ארצי מייצג וכן השוואות לפי פיקוח. להלן יפורטו עיקרי הממצאים: 

בתוכנית דיווחו בהיקף נמוך יחסית על נוהג אכילה של ארוחת עשר ושל שהשתתפו תלמידים 

מקרב . לעומת זאת, שיעור גבוה יחסית 51ארוחת צהריים בהשוואה למדגם הארצי המייצג

דיווחו על אכילה יומיומית של ארוחת ביניים בשעות אחר  ם שהשתתפו בתכניתתלמידיה

  .52הצהריים

השוואה לפי סוג פיקוח העלתה כי במדגם הארצי המייצג שיעור האוכלים בקביעות ארוחת 

עשר וארוחת צהריים גבוה יותר בקרב תלמידים מבתי ספר ממלכתיים בהשוואה לתלמידים 

בתכנית שיעור  שהשתתפותלמידים ה; לעומת זאת, בקרב 53דתיים-מבתי ספר ממלכתיים

  .54שני סוגי הפיקוחין הנוהגים לאכול ארוחת עשר דומה ב

  

                                                           
  לא השיבו לשאלה אודות קיום ארוחת ביניים בשעות אחר הצהריים 6% 50
 71%במדגם הארצי המייצג, ארוחת צהריים:  82%מהתלמידים בתוכנית לעומת  74%ארוחת עשר:   51

  .במדגם הארצי המייצג 82%מהתלמידים בתוכנית לעומת 
 .מהמדגם הארצי המייצג 22%ת לעומת תוכניב םתלמידיהמ 32% :ארוחת ביניים אחה"צ  52
בפיקוח מהתלמידים  78% לעומת בפיקוח ממלכתימהתלמידים  84%ארוחת עשר במדגם ארצי מייצג:   53

 76%לעומת בפיקוח ממלכתי מהתלמידים  84%ארוחת צהריים במדגם ארצי מייצג:  ;הממלכתי דתי
 .בפיקוח הממלכתי דתימהתלמידים 

מהתלמידים  75%- בפיקוח ממלכתי ומהתלמידים  73%תכנית:ב ם שהשתתפוארוחת עשר בקרב תלמידי  54
 .בפיקוח ממלכתי דתי
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  מתכונת ארוחת הערב

באשר למתכונת אכילת ארוחת הערב: מתכונת  התלמידיםדיווחי  מוצגים 30מספר  תרשיםב

  משפחתית מלאה, משפחתית מצומצמת, לבד או במתכונת אחרת. 

  (תלמידים) : מתכונת ארוחת הערב30תרשים מספר 

כל המשפחה
45%

חלק מבני  
המשפחה

43%

לבד במטבח
3%

לבד מול 

הטלויזיה או  
מחשב

8%

*אחר
1%

בחברת מי אוכלים ארוחת ערב

N=1,380

 
* אחר: "לפעמים לבד ולפעמים עם אחים שלי", עם "חבר או לפעמים עם המשפחה ולפעמים לבד", 

 "במועדונית"

  

נוהגים לאכול את ארוחת  דיווחו כי הם) 88%( התלמידים רוב, 30כפי שעולה מתרשים 

התלמידים דיווחו כי הם נוהגים לאכול ארוחת  חד עם חלק או כל בני משפחתם. יתרהערב בי

במסגרת אחרת (כגון: או ) 3%לבד במטבח (או ) 8%לבד מול הטלוויזיה או המחשב (ערב 

"לפעמים לבד ולפעמים עם אחים שלי", עם "חבר או לפעמים עם המשפחה ולפעמים לבד", 

  ).  "במועדונית"

  צריכת סוגי מזון

עצם קיומן של ארוחות שונות על פני היום  לגבילמידים הוצגו דיווחי הת בחלקים הקודמים

את פריטי המזון שהתלמידים אוכלים; התלמידים התבקשו לפרט  נסקורזה  בחלקותדירותן. 

יום שקדם למילוי הסקר, או יום החול הקרוב ביותר למועד האת המזון שאכלו ביום ספציפי (

  .55התזונה השוטפת שלהםמילוי הסקר), כדי שניתן יהיה להתרשם מדפוסי 

 -מוצג שיעור התלמידים שדיווחו שאכלו פריטי מזון שונים והיקף צריכתם  31מספר בתרשים 

באחת או יותר מהארוחות ביום שקדם לביצוע הסקר. פריטי המזון מוצגים בחלוקה לשתי 

  על: "מזונות בריאים" ו"מזונות מתוקים". -קבוצות

                                                           
ההנחה הייתה שיהיה להם קל יותר להיזכר בכל פריטי המזון שאכלו ביום שקדם למילוי הסקר, והדיווח יהיה  55

  מהימן יותר מאשר לבקש מהם לציין באיזה היקפים הם צורכים כל אחד ממגוון סוגי מזונות באופן כללי.
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 56ביום שקדם לסקר (באחוזים) י מזוןיט: היקף האכילה של פר31תרשים מספר 
  [תלמידים]
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:-תלמידים שאכלו את הפריט ב

שתי ארוחות ומעלה

בארוחה אחת

כלל לא N=1,380

 

  *"כריך בריא" עם גבינה, ביצה, חומוס, טחינה, אבוקדו, ביצה, טונה נקניק או דומה להם

  **"כריך מתוק" עם ממרח שוקולד, חמאת בוטנים, חלבה, תמרים או דומה להם

 ***פחמימות: אורז, פסטה, קוסקוס, צ'יפס או תפוחי אדמה

  

העידו על אכילה מגוונת של פריטי מזון  םתלמידיהככלל, נראה כי עולה כי  31מתרשים 

דיווחו כי אכלו ביום שקדם לסקר, לפחות בארוחה  80%-לכ 73%מקבוצות מזון שונות: בין 

אחת, כל אחד ממגוון סוגי מזונות בריאים ("כריך בריא", בשר, פחמימות, ירק ופרי). 

כלו ביום שקדם לסקר, לפחות בארוחה אחת, כל אחד דיווחו כי א 70%-40%במקביל,  בין 

ממגוון 'מתוקים' (דגני בוקר עם או בלי חלב, ממתקים, מעדן חלב ממותק, "כריך מתוק" 

). זאת ועוד, נמצא כי פירות, מועטה יותרוחטיף דגנים; הצריכה של שלושת האחרונים 

גבוהה ביותר לאורך תדירות הירקות, כריכים עם ממרחים "בריאים" וממתקים נאכלים ב

: כרבע מדוברי עברית דיווחו על אכילת פירות וירקות במסגרת שתי ארוחות או היממה

דיווחו על אכילת  14%-9%, כחמישית דיווחו על אכילת "כריכים בריאים" ובין 57יותר

  פחמימות שונות וממתקים במסגרת שתי ארוחות או יותר.

שהתלמידים דיווחו כי אכלו והבדלים עיקריים להלן יתוארו הממצאים עבור כל סוג מזון 

שנמצאו בין משיבים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" למשיבים במדגם ארצי 

 מייצג, וכן לפי מגדר.

באחת  –(עוף או בקר); שני שליש בשרמהתלמידים דיווחו על אכילת  80%-כ בשר:

  ביותר מארוחה אחת.  –הארוחות והיתר 

                                                           
שאלון התלמידים. בשאלון הוצגו לצורך נוחיות הצגת הנתונים, קוצרו שמות קבוצות פריטי המזון שהוצגו ב  56

  לתלמידים  דוגמאות של פריטים השייכים לכל קבוצת מזון.
  .דיווחו על אכילת פירות וירקות בשלוש ארוחות 15%- כ 57
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בעוד שבקרב  (בפער קטן), בנים יותר מבנות דיווחו על אכילת בשרבמדגם הארצי, 

 .58םמגדריבין  -אכילת בשר דומה  בנוגע לנוהג -תמונה ההמשתתפים בתכנית, התקבלה 

כגון אורז, פסטה, קוסקוס, תפוחי אדמה או  פחמימותדיווחו על אכילת  82% פחמימות:

  מארוחה אחת).  ביותר –באחת הארוחות, והיתר  –צ'יפס (כשני שליש 

כשלושה רבעים מהתלמידים העידו כי אכלו ביום שקדם לסקר לפחות פרי ירקות ופירות: 

 . ]ביותר מארוחה אחת –כרבע [(טרי או מבושל)  אחד אחד ולפחות ירק

אשר בקרב משתתפי התוכנית שיעור התלמידים נמצא כי  ,בהשוואה לפי השתתפות בתכנית

 הפער קטן, בהשוואה למדגם הארצי המייצג (במעט דיווחו כי אכלו לפחות פרי אחד גבוה 

  בהתאמה). 73%לעומת  78%

שני סוגי הפיקוח, ין אכילת ירקות דומה בבבחינת הבדלים בדיווחים לפי פיקוח נמצא כי נוהג 

 הבהשווא) 75%יותר בקרב תלמידים מבתי ספר ממלכתיים ( נהוגהאכילת פירות אולם 

  .)68%דתיים (-ממלכתיים לתלמידי בתי ספר

" עם אחד מהממרחים: גבינה, כריך בריאמהתלמידים (דיווחו על אכילת " 80%- : ככריכים

ביצה, חומוס, טחינה, אבוקדו, ביצה, טונה נקניק או דומה להם ביום שקדם לסקר (כחמישית 

  דיווחו כי אכלו יותר מ"כריך בריא" אחד).

   .59בנים דיווחו יותר מבנות על אכילת "כריך בריא" השוואה לפי מגדר העלתה כי 

וטנים, " עם ממרח שוקולד, חמאת בכריך מתוקעל אכילת "דיווחו  מהתלמידים כמחצית 

דיווחו כי אכלו יותר מ"כריך מתוק" אחד). אכילת "כריכים  6%( חלבה, תמרים או דומה להם

) מאשר 51%דתיים (- ידים מבתי ספר ממלכתייםמתוקים" נפוצה יותר בקרב תלמ

  ).46%בממלכתיים (

: כשליש דיווחו על אכילת קטניות כגון חומוס, עדשים או שעועית ביום שקדם לסקר קטניות

בנים דיווחו  השוואה לפי מגדר העלתה כי דיווחו כי צרכו קטניות ביותר מארוחה אחת).  6%(

  .60על אכילת קטניותיותר מבנות 

בעונת  -הדיווח הנרחב על אכילת מרק כרוך, קרוב לוודאי, בעיתוי העברת השאלונים : מרק

בארוחה אשר יותר מ –דיווחו על אכילת מרק ביום שקדם לסקר (עשירית  43%החורף: 

  אחת).

, עם דגני בוקרדיווחו על אכילת  70%-: כדגני בוקר, חטיפי דגנים, מעדני חלק וממתקים

יותר מפעם אחת). שיעור דומה של  –ום שקדם לסקר (עשירית או בלי חלב או יוגורט בי

                                                           
  בנות  78%- בנים ו 80%בנות, תלמידי התכנית:  77%-בנים ו 83%תלמידים שאכלו בשר: מדגם ארצי מייצג:  58
  בנות 76%-בנים ו 82%"כריך בריא":  59
  בנות 28%-בנים ו 40%קטניות:  60
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יותר מבארוחה אחת).  -  15%( או חטיפים מלוחים ממתקיםתלמידים דיווחו על אכילת 

 שהשתתפותלמידים בהשוואה לפי השתתפות בתכנית נמצא כי שיעור גבוה יותר מקרב ה

 בהתאמה). 70%לעומת  76%דיווחו על אכילת דגני בוקר בהשוואה למדגם הארצי ( כניתבת

שיעור גבוה יותר במדגם הארצי המייצג בהשוואה לפי פיקוח והשתתפות בתכנית עלה כי 

 לתלמידי בהשוואהדתיים דיווחו על אכילת ממתקים - ממלכתייםהספר הבתי תלמידי מקרב 

בהתאמה) ואילו בקרב אלו שהשתתפו  67%-בהשוואה ל 76%ממלכתיים (הספר הבתי 

  שני סוגי הפיקוח.ין ל אכילת ממתקים בהיקף דומה בבתוכנית דווח ע

בהשוואה לפי  ביום שקדם לסקר. מעדני חלב ממותקיםדיווחו כי אכלו מהתלמידים כמחצית 

דיווחו  בתכנית שהשתתפותלמידים נמצא כי שיעור גבוה יותר מקרב ה ,השתתפות בתכנית

כי עוד נמצא  ).48%( מייצג ארציתלמידים במדגם ) בהשוואה ל56%על אכילת מעדני חלב (

 .61יותר מבנות דיווחו על אכילת מעדן חלב ממותקבנים 

ביום שקדם לסקר.  חטיף דגניםתלמידים דיווחו כי אכלו  41% :עוד מקבוצת ה"מתוקים"

דיווחו על אכילת חטיף דתיים -מבתי ספר ממלכתייםהשוואה לפי פיקוח העלתה כי תלמידים 

 .62 ספר ממלכתייםתלמידים מבתי יותר מאשר מבתי דגנים 

  .63כמו כן, בנים יותר מבנות דיווחו על אכילת חטיף דגנים

של התלמידים והאם מזון בצריכת ההמשך, בתשע"ג, יאפשר לבחון האם היה שינוי  קרמח

  ., לאחר שנה שבה יושמה התכנית בבית הספרהם נוהגים לאכול בריא יותר

  פירות וירקות צריכת

כאמור, כאשר התלמידים התבקשו להתייחס למגוון סוגי מזונות שאכלו ביום שקדם לסקר, 

הם דיווחו על פירות וירקות כאחד מסוגי המזון אשר נאכלים בתדירות הגבוהה ביותר. 

בנוסף, התבקשו התלמידים לדווח על כמות הפירות והירקות שהם נוהגים לאכול בדרך כלל. 

לגות המשיבים לפי סך הפירות והירקות שהם נוהגים לאכול מוצגת התפ 32מספר בתרשים 

בדרך כלל עפ"י דיווחיהם; מומלץ לבחון את דיווחי התלמידים אל מול המלצות הפיקוח על 

הבריאות במשרד החינוך: אכילת חמש מנות פרי וירק ביום, מסוגים שונים, שכן הירקות 

  ידנטים וסיבים תזונתיים. אוקס-והפירות הינם עתירי וויטמינים, מינרלים, אנטי

   

                                                           
  בנות 44%-בנים ו 53%מעדן חלב ממותק:  61
 בפיקוח ממלכתי 39%-דתי ו-תלמידים בפיקוח ממלכתי 46%חטיף דגנים:  62
  בנות 38%-בנים ו 44%חטיף דגנים:  63
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  (תלמידים) : נוהג אכילת פירות וירקות32תרשים מספר 

לא אוכל פירות  
וירקות

10%

פירות   2או  1
וירקות
24%

פירות   4או  3 
וירקות

27%

פירות וירקות 5
39%

נוהג אכילה של פירות וירקות

N=1,380

 

  

עשירית  ;התלמידים נוהגים לאכול בכל יום לפחות פרי או ירק אחדמ 90%לפי דיווחיהם 

בהשוואה לפי השתתפות בתכנית וסוג פיקוח  דיווחו שאינם אוכלים כלל פירות ו/או ירקות.

 יותרבמדגם ארצי מייצג שיעור התלמידים שכלל אינם אוכלים פירות וירקות גבוה  עלה כי

), אולם 9%) בהשוואה לתלמידים מבתי ספר ממלכתיים (15%דתיים (- בתי ספר ממלכתייםב

  דפוס הפער אינו חוזר בקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית. 

ההמלצה של משרד  ממלאים את 40%-בחינה מדוקדקת יותר של הנתונים מחדדת כי רק כ

פריטי פירות  3-4רבע אוכלים וכפריטי פירות או ירקות ביום  5החינוך ואוכלים לפחות 

   .וירקות

ההמשך, בתשע"ג, נבחן את האם היה שינוי בנוהג צריכת פירות וירקות והאם  קרמחב

  התלמידים נוהגים לאכול בריא יותר, לאחר הפעלת התכנית במשך שנה.

  צריכת משקאות

בני הנוער מ 42%-צוין כי כ של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2009בדו"ח משנת 

ערך אות קלים לפחות פעם ביום. בסקר שדיווחו על צריכת משק )11-15הישראלים (בני 

מדינות, תפסו בני נוער בישראל את המקום  35-ב )2001-2002(הבריאות העולמי  ארגון

זים. העלייה בצריכת משקאות קלים בקרב בני הראשון בצריכת משקאות ממותקים ומוג

ה בספיגת הסידן בגוף הנוער מעלה חשש לגבי השפעות בריאותיות כמו פגיעה בשיניים, יריד

 . 64הגורמת להשמנה -ת), סיכון למחלות שונות ועלייה בצריכה הקלורית יו(בגלל החומצ

לשתות כאשר הם התלמידים התבקשו לדווח בשאלון מהו סוג המשקה אותו הם מעדיפים 

חשים צמא, וכן התבקשו לציין לגבי כל אחד ממגוון סוגי משקאות האם הם שתו אותו ביום 

                                                           
  משקאות קלים ממותקים בסוכר, מתוך אתר האגודה לבריאות הציבור 64
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. דיווחיהם לגבי נהגי השתייה שלהם מוצגים בתרשים 65שקדם לסקר ובאיזה מהארוחות

  .    34ודיווחיהם לגבי צריכת המשקאות ביום שקדם לסקר מוצגים בתרשים מספר  33מספר 

  (תלמידים) : נוהגי שתייה33תרשים מספר 

82%
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נוהגי שתייה

   N=1,380
 

  

רק מיעוט  ;דיווחו כי הם נוהגים לשתות מים בזמן שהם צמאים )80%-(כ התלמידיםרוב 

   ).בהתאמה 8%- ו 10%מהתלמידים דיווחו על שתיית מיץ ממותק או מוגז (

 86%בקרב תלמידים שהשתתפו בתוכנית, בנות הפגינו יותר נכונות לשתיית מים מבנים (

 ). במדגם הארצי התקבלו תשובות דומות בהשוואה לפי מגדר.76% לעומת

ממצאים אלו אינם עולים בקנה אחד עם ממצאי המחקרים שתוארו לעיל, אולם כאשר בוחנים 

את דיווחי השתייה של התלמידים ביום שקדם למילוי הסקר מתקבלת תמונה מגוונת יותר 

מוצגת  34מספר בתרשים ים. של משקאות שנצרכו, למרות שעדיין ניכרת העדפה למ

  צריכת משקאות שונים ביום שקדם לסקר. התפלגות

   

                                                           
  בדומה לנעשה לגבי המזון שאכל ותחת אותן ההנחות. 65
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 : היקף השתייה של משקה מסוים ביום שקדם לסקר (באחוזים)34תרשים מספר 
  [תלמידים]
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שתי ארוחות ומעלה
בארוחה אחת
כלל לא N=1,380  

  

 - 70%-דיווחו כי שתו מים ביום שקדם לסקר בארוחה אחת או יותר (כ )94%הרוב המוחלט (

  בשתי ארוחות או יותר). 

כי דיווחו  - 51%-46%  -שיעור קטן משמעותית  ,הצריכה של משקאות נוספיםבאשר להיקף 

האחרים: חלב, שוקו, תה או קפה, מיץ טבעי ומשקה כל אחד מסוגי המשקאות  צרכו

  ממותק/מוגז.

 : ; להלן הממצאיםפי פיקוח ומגדר- על לפי השתתפות בתכנית וכןהבדלים נבדקו 

 יותר יית משקאות חלופיים למים בשיעור גבוהתלמידים שהשתתפו בתוכנית דיווחו על שת

  ) בהשוואה לתלמידים מהמדגם הארצי המייצג.10%-7%נע בין  הפער(

דיווחו על שתיית אשר דתי -תלמידים מהפיקוח הממלכתישיעור הבמדגם הארצי המייצג, 

קרב שדיווחו על צריכתם בתלמידים השיעור מחלב ומיצים ממותקים או מוגזים גבוה 

בקרב משתתפי התכנית שיעור המדווחים על  . לעומת זאת,66פיקוח הממלכתיב התלמידים

  .67שתיית חלב ומיצים גבוה יותר דווקא בקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי

שיעור המדווחים על  מייצגבמדגם ארצי למרות שהפערים קטנים, ניכרת מגמה לפיה , כמו כן

מעט יותר גבוה בקרב תלמידים בפיקוח הממלכתי דתי בהשוואה  תה וקפהצריכת 

לפי מיץ טבעי דומה לעמיתיהם בפיקוח הממלכתי בעוד ששיעור המדווחים על צריכת 

                                                           
מהתלמידים בפיקוח  53%דתי  לעומת  -פיקוח ממלכתימהתלמידים ב 58%מדגם ארצי מייצג: חלב:  66

מהתלמידים  48%דתי לעומת -הממלכתיפיקוח מהתלמידים ב 61%; מיצים ממותקים/ מוגזים: הממלכתי
 בפיקוח הממלכתי.

דתי; מיצים - בממלכתי 61%מהתלמידים בפיקוח ממלכתי לעומת  66%בקרב משתתפי התכנית: חלב:  67
 דתי.-בפיקוח הממלכתי 56%מהתלמידים בפיקוח ממלכתי לעומת  62%ממותקים/ מוגזים: 



 

111  
 

 שיעור המדווחים על צריכת המשקאות האלובקרב תלמידי התוכנית  . לעומת זאת,68פיקוח

מהפיקוח  םלתלמידי פיקוח הממלכתי בהשוואהגבוה יותר בקרב תלמידים השייכים ל

  .69הממלכתי דתי

(הפער נע בין  בנים דיווחו על שתיית משקאות מסוגים שונים שאינם מים יותר מבנותלבסוף, 

  . )12%-ל 5%

המשך, בתשע"ג, נבחן גם את הרגלי השתייה של התלמידים כדי לבדוק האם יש  קרמחב

  שינוי בדפוסי ההתנהגות שיכול להעיד על אימוץ תזונה בריאה יותר, לאחר שנה בתכנית.

  

 ידע ועמדות כלפי תזונה

, הוצגו דיווחי המשיבים נהגי האכילה וצריכת מזון ומשקאותשעסק בהקודם פרק תת הב

המזון והשתייה שצרכו ביום שקדם לסקר כאינדיקציה לאיכות התזונה שלהם באשר לפריטי 

באופן שוטף. בפרק זה יוצגו הידע ותפיסות התלמידים אודות תזונה בכלל והערכותיהם ביחס 

  לתזונה האישית שלהם.

מוצגים דיווחי התלמידים באשר לאיכות התזונה האישית שלהם,  35בתרשים מספר 

  רוחת הבוקר.ועמדתם לגבי חשיבות א

  (תלמידים) 70: תפיסת איכות התזונה האישית35תרשים מספר 

  

  

                                                           
בפיקוח הממלכתי; מיץ  46%דתי לעומת -הממלכתימהתלמידים בפיקוח  50%מדגם ארצי מייצג: תה וקפה:  68

 בשני סוגי הפיקוח 47%טבעי: 
דתי; - בפיקוח הממלכתי 52%-מהתלמידים בפיקוח הממלכתי ו 58%בקרב משתתפי התכנית: תה וקפה:  69

 דתי- בפיקוח הממלכתי 48%-בפיקוח הממלכתי ו 61%מיץ טבעי: 
ו"חשוב לאכול ארוחת בוקר לפני ך שאני נוהג לאכול בריא" "אני מערי-עבור ההיגדים "חשוב לי לאכול בריא" ו 70

שיוצאים לבית הספר" סולם התשובות נע מ"כלל לא או במידה מועטה מאד" ועד "במידה רבה מאד". 
מוצג אחוז המסכימים עם שתי הדרגות הגבוהות של הסולם: "במידה רבה מאד" או "במידה רבה".  בתרשים

  "תמיד או כמעט כל יום", "לפעמים", "אף פעם או כמעט אף פעם" :שונהתשובות בשאר ההיגדים סולם ב
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. עם חשוב לאכול בריאמהתלמידים מאמינים כי  90%-כ, 35 כפי שניתן לראות בתרשים

העידו  60%-כ –ושיעור נמוך מכך  לאכול מזון בריא נוהגיםהעריכו כי הם  70%-זאת, רק כ

לאורך היום (כולל אכילה של חלבונים,  מגוונתאכילה  מקפידים עלעל עצמם כי הם 

בנוסף, כשליש העידו שהם מקפידים על (פחמימות, פירות וירקות) תמיד או כמעט כל יום 

  . )אכילה מגוונת "לפעמים"

לתזונה בריאה בשיעור דומה למקביליהם  חשיבותתלמידים המשתתפים בתוכנית ייחסו 

 נוהגיםכי הם ממקביליהם כו בשיעור נמוך במדגם הארצי המייצג, אולם הראשונים הערי

  במדגם הארצי). 70%מתלמידי התוכנית לעומת  63%לאכול אוכל בריא (

שיעור התלמידים אשר ייחסו חשיבות לתזונה בריאה, והעריכו בהשוואה לפי פיקוח נמצא כי 

בהשוואה שהם נוהגים לאכול בריא ומגוון גדול יותר בקרב תלמידי בתי הספר הממלכתיים 

  . 71דתיים-לתלמידים מבתי ספר ממלכתיים

 בניםל בהשוואהלבנות חשוב יותר לאכול בריא לפי דיווחיהם נמצא כי בהשוואה לפי מגדר  

 דפוס נוהג אכילת מזון בריא משתנה לפי השתתפות בתכנית: ,יחד עם זאת. 72קטןבפער 

. לעומת נוהגים לאכול מזון בריאבנים יותר מבנות העריכו כי הם במדגם ארצי מייצג נמצא כי 

 .73בנות העריכו יותר מבנים כי הן נוהגות לאכול מזון בריא תוכניתב םמשתתפיהקרב זאת, ב

 ה שלעלה כי כשלושה רבעים מהתלמידים שדיווחו על חשיבותהניתוח נוסף של הנתונים 

  .74אכילה בריאה, תופסים את נוהגי האכילה שלהם כבריאים

, לפני שיוצאים לבית הספר ארוחת הבוקרשני שלישים מהתלמידים העריכו כי חשוב לאכול 

 31מספר  ראה( למרות שרק כמחציתם דיווחו שהם נוהגים לאכול ארוחת בוקר באופן קבוע

  ).לעיל

(כגון: עוגות, עוגיות, חטיפים מתוקים  ממתקיםכרבע מהתלמידים דיווחו כי הם נוהגים לאכול 

) 30%לפעמים). שיעור גבוה מכך ( –נוספים  64%- ומלוחים) בכל יום או כמעט כל יום (ו

כי הוריהם או אחרים מעירים או מגבילים את כמות הממתקים שהם אוכלים תמיד או  סיפרו

  לפעמים).  –נוספים  40%-ככמעט כל יום (ו

ם תלמידיהבקרב  לפי השתתפות בתכנית מלמדת כי השוואת נוהג אכילת ממתקים

 28%תוכנית שיעור גבוה יותר דיווחו על אכילה יומיומית של ממתקים (ב שהשתתפו

  במדגם הארצי). 22%מתלמידי התוכנית לעומת 

                                                           
; אוכל מגוון לאורך היום "תמיד או כמעט כל יום": 61%, ממלכתי דתי 73%חשוב לי לאכול בריא": ממלכתי  71

  53%דתי -, ממלכתי63%ממלכתי 
 בנות 90%- בנים ו 86%"חשוב לי לאכול בריא":  72
 58%משתתפי התכנית: בקרב  בנות; 67% -בנים ו 73%בריא: במדגם הארצי: מעריכים כי נוהגים לאכול  73

  .בנות 68%- בנים ו
  מהמדגם הארצי.  75%-מתלמידי התוכנית ו 70%חשוב לאכול בריא וגם נוהגים לאכול בריא:  74
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השוואה לפי פיקוח העלתה כי שיעור אכילת הממתקים גבוה יותר בקרב תלמידים מבתי ספר 

וכך גם שיעור ההגבלה  75לתלמידים מבתי ספר ממלכתייםדתיים בהשוואה -ממלכתיים

 .76בכמות הממתקים

מייצג הרגלי אכילת ממתקים מגדר עלה כי במדגם ארצי השתתפות בתכנית ו השוואה לפיב

דיווחו אשר בנים שיעור הבקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית,  אולםדומים בין בנים לבנות 

  .77אה לבנותגדול בהשוו על אכילה יומיומית של ממתקים

כי לפי דיווחי התלמידים הורים או  ניתוח נוסף של הנתונים אודות אכילת ממתקים מעלה

גורמים אחרים נוהגים להעיר לגבי צריכת ממתקים של הילדים ללא קשר לתדירות האכילה 

(אלא רק "לפעמים" או "כמעט  באופן תדירשדיווחו כי אינם אוכלים ממתקים  29%שלהם: 

כי הוריהם או אחרים מעירים או מגבילים את כמות הממתקים הנצרכת על  דיווחואף פעם"), 

שהעידו על אכילה קבועה של ממתקים, כשליש , באופן דומהידם ("תמיד או כמעט כל יום"). 

  כי הורים או אחרים מעירים או מגבילים את הכמות הנצרכת על ידם.  דיווחו

  

   

                                                           
 21%לעומת  דתי-מהתלמידים בפיקוח הממלכתי 26%אכילת ממתקים "תמיד או כמעט כל יום":  75

 .מהתלמידים בפיקוח הממלכתי
 29%לעומת -דתי ו-מהתלמידים בפיקוח הממלכתי 33%הגבלת ממתקים "תמיד או כמעט כל יום":  76

 בפיקוח הממלכתי.מהתלמידים 
  .בנות 25%בנים לעומת  31%אכילת ממתקים יומיומית בקרב תלמידי התוכנית:  77
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  סיכום – אהרגלי התלמידים בנושאי אורח חיים ברי
ביקשנו מהתלמידים להעיד הן על דפוסי פעילויות הפנאי  מחקר הערכה תשע"בבמסגרת 

שלהם אחה"צ והן על דפוסי צריכת המזון שלהם כאינדיקציה להתנהגויותיהם בנושאים אשר 

בלב קיום אורח חיים בריא  ואשר ניתן עליהם דגש במהלך השנה. התלמידים נשאלו על 

ייצגים את נוהגיהם לפני דפוסי ההתנהגות שלהם בתחילת שנת הלימודים, בהנחה שהם מ

תחילת יישום התכנית. במחקר ההמשך נוכל לבחון האם חלו שינויים בדפוסי ההתנהגות של 

  יושמה התכנית בבית הספר. התלמידים בנושאים אלו, אחרי שנה שבה 

דיווחו  מהתלמידיםויותר  90%: כצפוי, הרגלי הפנאי של התלמידים בשעות אחר הצהרים

זאת ועוד, מדי יום.  במחשב או בטאבלט נוהגים לשחקוכי הם  בטלוויזיהצופים כי הם 

קרוב לשני שליש צופים בטלוויזיה יותר משעה ביום, וכמחצית משחקים במחשב ובטאבלט 

יותר משעה ביום (רוב התלמידים שאינם צופים בטלוויזיה או משחקים במחשב לומדים 

המשתתפים בתכנית לאלו במדגם ארצי מייצג דתי).  השוואה בין תלמידים -במגזר הממלכתי

  העלתה כי משך צריכת 'זמן מסך' רבה יותר בקרב התלמידים בתכנית.

: לתדירות השתתפותם במגוון פעילויות פנאי אחה"צהתלמידים אף התבקשו להתייחס 

מספר פעמים בשבוע),  להמקדישים  90%-יותר מפעילות אשר כצפוי מלבד הכנת שיעורים (

י התלמידים הם מעדיפים לעסוק בפעילויות בעלות אופי פעיל על פני פעילויות לפי דיווח

(בחצר, בגינה, במגרש, עם אופניים וכד')  בחוץ, לבד או עם חברים, משחק , כולל:"שקטות"

כשני [ (כמו: משחקי כדור, ריצה, ריקוד, שחיה, אמנויות לחימה) השתתפות בחוג ספורטו

 –ובסוף  ;)60%-(כ קריאת ספרוגם  מפגש עם חברים בביתלאחר מכן, בפער קטן,  ;]שליש

משתתפים בפעילות מסוג זה  45%-(כ פעילות של תנועת הנועראו  חוג שאינו ספורט

  פעם בשבוע). לפחות

, השעות שהם מקדישים בשבוע רגיל אחר הצהריםהעריך את סך כשהתלמידים התבקשו ל

שעתיים או יותר בערך דיווחו כי נוהגים להקדיש  60%-, כלפעילות גופנית או ספורטיבית

דיווחו שהם נוהגים לעסוק בפעילות ספורטיבית  40%-כבשבוע לפעילות גופנית, בעוד ש

במשך פחות משעה בשבוע. השוואה לפי השתתפות בתכנית העלתה כי היקף העיסוק 

במדגם  בהשוואה לעמיתיהם משתתפי התוכנית נמוך יותר בקרב אחה"צ בפעילות גופנית

  . בעיקר בקרב תלמידים מבתי ספר ממלכתיים ארצי מייצג,

מעריכים כי הם צועדים  60%כמעט  ם אינם מרבים ללכת ברגל:תלמידיהבנוסף, נראה כי 

  . ברגל פחות מרבע שעה ביום

באופן כללי, עמדות התלמידים כלפי פעילות גופנית חיוביות והם מפגינים נכונות להגדיל את 

מפעילות גופנית וחושבים שחשוב לעסוק בה  נהניםפעילות מסוג זה: הרוב היקף עיסוקם ב
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לעת פעילות גופנית בהשוואה בהיו מעוניינים להשקיע יותר זמן ) 70%-ושיעור ניכר (כ

   הנוכחית (ללא קשר לזמן שהם משקיעים בה בפועל עפ"י דיווחיהם).

  דפוסי התנהגות התלמידים, ידע ועמדות בתחום התזונה

 ערבוארוחת  , ארוחת צהריםארוחת עשר לאכול בקביעות) נוהגים 80%-כהתלמידים (רוב 

. תלמידי התכנית דיווחו בהיקף קטן יותר על ארוחת בוקרוכמחציתם נוהגים לאכול בקביעות 

   פער). 10%אכילה קבועה של ארוחת עשר וארוחת צהריים (סביב 

  עם חלק או כל בני משפחתם.נוהגים לאכול את ארוחת הערב ביחד   התלמידים רובה

דיווחו כי אכלו ביום שקדם  80%- לכ 73%בין  :צורכים אוכל מגוון םתלמידיהנראה כי ככלל, 

לסקר, לפחות בארוחה אחת, כל אחד ממגוון סוגי מזונות בריאים ("כריך בריא", בשר, 

פחות דיווחו כי אכלו ביום שקדם לסקר, ל 70%-40%פחמימות, ירק ופרי). במקביל,  בין 

דגני בוקר עם או בלי חלב, ממתקים, מעדן חלב כמו בארוחה אחת, כל אחד ממגוון 'מתוקים' (

  ).ממותק, "כריך מתוק" וחטיף דגנים

כשלושה : אחד מסוגי המזון אשר נאכלים בתדירות הגבוהה ביותרהם פירות וירקות 

(טרי  אחד ולפחות ירקלסקר לפחות פרי אחד  רבעים מהתלמידים העידו כי אכלו ביום שקדם

. כמו כן, כשהם התבקשו להעריך את צריכת הירקות והפירות שלהם באופן כללי, או מבושל)

 40%- כ(ו נוהגים לאכול בכל יום לפחות פרי או ירק אחד ) דיווחו עי נם נוהגים90%רובם (

   ם).פריטי 5אוכלים לפחות 

רק ו בזמן שהם צמאים תות מיםדיווחו כי הם נוהגים לש )80%-(כ תלמידיםעור ניכר מהשי

לגבי כאשר בוחנים את דיווחי התלמידים  מיעוט דיווחו על שתיית מיץ ממותק או מוגז.

ביום שקדם למילוי הסקר מתקבלת תמונה מגוונת יותר, למרות שעדיין המשקאות שצרכו 

כל אחד מסוגי  כי צרכודיווחו  אך כמחצית אףשתו מים  כמעט כולם( ניכרת העדפה למים

תלמידי . )האחרים: חלב, שוקו, תה או קפה, מיץ טבעי ומשקה ממותק/מוגזהמשקאות 

נע בין הפער ( התכנית דיווחו יותר מאחרים כי הם נוהגים לשתות משקאות אחרים מלבד מים

7%-10%.(  

  

העריכו כי הם  70%-. עם זאת, רק כחשוב לאכול בריאמהתלמידים מאמינים כי  90%-כ

העידו על  60%-וכ פער) 7% –(מעט פחות בקרב משתתפי התכנית  כךלאכול  נוהגים

לאורך היום (כולל אכילה של חלבונים, פחמימות,  אכילה מגוונת מקפידים עלעצמם כי הם 

  מדי יום.פירות וירקות) 

 לפני שיוצאים לבית הספר ארוחת הבוקרשני שלישים מהתלמידים העריכו כי חשוב לאכול 

  ., כאמור, נוהגים לאכול ארוחת בוקר באופן קבוע)שרק כמחצית למרות(
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(כגון: עוגות, עוגיות, חטיפים מתוקים  ממתקיםכרבע מהתלמידים דיווחו כי הם נוהגים לאכול 

מעט  –התכנית  תלמידי; לפעמים) –נוספים  כשני שלישומלוחים) בכל יום או כמעט כל יום (ו

   פער). 6%( יותר

כי הוריהם או אחרים מעירים או מגבילים את כמות הממתקים שהם אוכלים  סיפרו 30%-כ

או כל יום. בניתוח נוסף נמצא כי לפי דיווחי התלמידים אין קשר בין תדירות צריכת  תמיד

   הממתקים לנוהג להעיר לתלמידים לגביהם או להגביל אותם.
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  הזנה במסגרת בית הספר
בשיתוף  -היחידה לתכניות משלימות למידה תכנית "אורח חיים פעיל ובריא" מופעלת על ידי 

במסגרת חוק "ארוחה יומית  - לחינוך גופניהמפמ"ר בריאות והמפקחת על תחום ה עם

, ביום אחת חמה ארוחה יקבלו לכך הזכאים היסודי החינוך תלמידי כי קובע החוק ."לתלמיד

 שר ידי-על נקבעת יומית לארוחה הזכאים התלמידים אוכלוסיית. ובגילם בצורכיהם בהתחשב

 שבהם ובשכונות ביישובים החינוך במוסדות התלמידים מקרב, האוצר שר בהסכמת, החינוך

  . ארוך חינוך יום חל

(כלומר,  לפי השתתפותם בתכנית ההזנה נסקרוראשית, ביקשנו למפות את בתי הספר אשר 

לאחר מכן, משיבים אשר לקחו חלק בתכנית ההזנה התבקשו לתת  .קבלת ארוחה חמה)

משוב על טיב המזון ולדווח האם נעשה קשר, באופן מכוון ומודע, בין תכנית ההזנה לבין 

  קידום אורח חיים בריא (בדגש על תזונה נכונה).

  השתתפות בתכנית ההזנה
מנהלים נשאלו האם מתקיים בביה"ס יוח"א והאם ביה"ס משתתף בתכנית ההזנה ומחנכים 

 ובלוח מנהליםהמופיעים דיווחי  12 בלוח מספרנשאלו האם מתקיימת בביה"ס תכנית הזנה. 

"אורח  השתתפו בתכניתשר מוצגים נתוני משיבים א ות. בלוחהמחנכיםדיווחי  – 13מספר 

   .פעיל ובריא" לצד דיווחי מנהלים ממדגם ארצי מייצג חיים

  (מנהלים) קיומם של יוח"א ושל תכנית הזנה בבית הספר: 12לוח מס' 

  א? "ס יוח"האם מתקיים בביה

  

  ס תכנית הזנה?"האם מתקיימת בביה

  
השתתפו 

  בתכנית
)13=N(  

  ארצי מייצג
)235=N(  

  
השתתפו 

  בתכנית
)13=N(  

  ארצי מייצג
)235=N(  

13מתוך   כן 13מתוך   כן, בכל יום 24% 11 6 5% 

**  ** ** 
כן בחלק 
 מהימים

13מתוך   3 17% 

13מתוך   לא 13מתוך   לא 76% 2 4 78% 
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  קיומה של תכנית הזנה בבית הספר (מחנכים): 13לוח מס' 

  ס תכנית הזנה?"האם מתקיימת בביה

  
  השתתפו בתכנית

)110=N(  
  ארצי מייצג

)253=N(  

 6% 32% יוםכן, בכל 

 19% 65% כן בחלק מהימים

 75% 3% לא

  

 "אורח חיים השתתפו בתכניתאשר  המנהליםלפי דיווחי  12מספר כפי שניתן לראות בלוח 

מתקיימת תכנית הזנה, כלומר  9-מבתי הספר מתקיים יוח"א ומתוכם ב 11-פעיל ובריא" ב

מהימים (בשניים מבתי הספר בחלק  – 3- מהם בכל יום וב 6- מוגשת ארוחת צהריים חמה: ב

(ומופיעים  אשר השתתפו בתכנית המחנכיםמדיווחי  א מתקיים יוח"א אף אין תכנית הזנה).ל

) דיווחו כי מתקיימת תכנית 97%נראה כי תכנית ההזנה רווחת יותר: כמעט כולם ( )13בלוח 

בחלק  -  70%-מהם דיווחו כי מוגשת ארוחה חמה בכל יום ואילו כ 30%-הזנה כאשר כ

  מהימים.

דיווחו כי בביה"ס מתקיים יוח"א; ברובם  ארצי מייצגבמדגם  מהמנהליםלשם השוואה, רבע 

בחלק  –מכלל הנסקרים)  17%כל יום וביתר ( –) 5%במיעוטם (מתקיימת אף תכנית הזנה: 

במדגם ארצי מייצג עומדות בקנה אחד עם  המחנכיםתשובות  .)12(ראה לוח מספר  מהימים

בכל יום, וקרוב  - 6%דיווחי המנהלים: רבע דיווחו כי בביה"ס מתקיימת תכנית הזנה: 

  .)13(ראה לוח מספר  בחלק מהימים –לחמישית 

כצפוי, תכנית ההזנה רווחת יותר בבתי הספר אשר השתתפו בתכנית "אורח באופן כללי, 

  )."במסגרת חוק "ארוחה יומית לתלמידחיים פעיל ובריא" (שכן התכנית מתקיימת 

 "אורח חיים פעיל ובריא" לצד השתתפו בתכניתמופיעים דיווחי מנהלים אשר  14בלוח מספר 

דיווחי מנהלים ממדגם ארצי מייצג באשר לשיעור ההשתתפות של התלמידים בתכנית  

  ההזנה ונוהגיהם לגבי אכילת הארוחה החמה המוגשת.
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  ונהגי אכילת ארוחה חמה (מנהלים)כנית השתתפות התלמידים בת: 14לוח מס' 

  

ס משתתפים "כמה מתלמידי ביה
  ?בתכנית ההזנה

לאכול את כמה מהתלמידים נוהגים 

  ?ארוחת הצהריים החמה המוגשת

  השתתפו בתכנית
)9=N(*  

  ארצי מייצג
)54=N(  

  השתתפו בתכנית
)9=N(*  

  ארצי מייצג
)54=N(  

9מתוך  3 12% ?? כולם  40% 

9מתוך  2 )90%רובם (מעל  9מתוך  2 53%   44% 

9מתוך  4 חלקם 9מתוך  1 35%   12% 

* מקרב מנהלי בתי הספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" השיבו רק מנהלים מבתי ספר בהם 
  מנהלים.  6מתקיימת תכנית הזנה כל יום, 

  

 מקרב מנהלי בתי הספר בהם מתקיימת תכנית הזנה כל 14מספר  כפי שניתן לראות בלוח

שחלק מהתלמידים  4- דיווחו כי רוב התלמידים משתתפים בתכנית ההזנה, ו 2, 78יום

דיווחו כי למיטב ידיעתם כל התלמידים נוהגים  3משתתפים. לגבי הרגלי האכילה שלהם, 

שחלקם  –) אוכלים ואחד 90%שרוב התלמידים (מעל  –לאכול את הארוחה המוגשת, שניים 

  אוכלים.

, מקרב מנהלים במדגם ארצי מייצג אשר דיווחו כי בבית ספרם מתקיימת תכנית במקביל

שחלקם משתתפים.  –דיוחו כי רב התלמידים או כולם משתתפים בה וכשליש  65%הזנה, 

דיווחו כי למיטב ידיעתם כל התלמידים נוהגים לאכול את הארוחה המוגשת,  40%בנוסף, 

  שחלקם אוכלים. –וכעשירית  ) אוכלים90%שרוב התלמידים (מעל  – 44%

  

האם הם  –התבקשו לדווח האם מוגשת ארוחת צהריים חמה בבית הספר ואם כן  התלמידים

) 19%כחמישית (עולה כי  מייצגארצי במדגם לפי דיווחי התלמידים נוהגים לאכול אותה. 

  . משתתפים בפרויקט הזנה בית ספרי ונוהגים לאכול ארוחת צהריים חמה בבית הספר

לתלמידים במדגם  "אורח חיים פעיל ובריא"השוואה בין דיווחי תלמידים המשתתפים בתכנית 

בבתי הספר הנכללים בתוכנית "אורח חיים פעיל ובריא" הבדל:  ,כצפוי ,ארצי מייצג מעלה

יחד עם זאת לא כל התלמידים  .קיום הזנה בית ספריתדיווח גורף של התלמידים על נמצא 

נוהגים כי הם מתלמידי התכנית דיווחו  68%: בו חלק לוקחיםבבתי ספר אלה דיווחו כי הם 

  את ארוחת הצהרים החמה המוגשת בבית הספר. לאכול

                                                           
 הימים לא השיבו לשאלות אלו.משיבים אשר דיווחו כי מתקיימת תכנית הזנה בחלק מ 3 78
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  שביעות רצון מהמזון ומתכנית ההזנה
 לגבימתקיימת תכנית הזנה בבית ספרם אשר  מנהליםמופיעים דיווחי  15בלוח מספר 

ושביעות רצונם מתכנית ההזנה באופן  טיב האוכלשביעות רצונם ממדדים שונים הקשורים ב

מוצגים  בלוח ;כללי. כמו כן, מוצגת שביעות רצונם הכללית של המחנכים מתכנית ההזנה

דיווחי משיבם אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" לצד דיווחי מנהלים ממדגם 

  ארצי מייצג.

  תכנית ההזנה*טיב המזון ולמשוב ל: 15' לוח מס

  

  מחנכים  מנהלים

השתתפו 

  בתכנית**
)9=N(  

  ארצי מייצג
)54=N(  

  משתתפים
  בתכנית

)106=N(  

  ארצי מייצג

9מתוך  4  המוגש האוכל טעם  59% *** *** 

9מתוך  5  האוכל מגוון  59% *** *** 

 ערך( האוכל טיב

  )בריאותו תזונתי
9מתוך  5  62% *** *** 

 ההזנה תכנית

 כללי באופן
9מתוך  4  61% 49% 65% 

  *מוצג מספר / אחוז המשיבים שדיווחו כי הם מרוצים במידה רבה ורבה מאוד
מקרב מנהלי בתי הספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" השיבו רק מנהלים מבתי ספר בהם **

  מנהלים.  6מתקיימת תכנית הזנה כל יום, 
  לא נשאל***

  
"אורח חיים פעיל  השתתפו בתכניתאשר  המנהליםמקרב , 15כפי שניתן לראות בלוח 

 מכל הביעו שביעות רצון רבה או רבה מאודשהתייחסו לכך)  6מנהלים (מתוך  5או  4ובריא" 

טעם, מגוון, טיב האוכל ותכנית ההזנה  :המדדים אשר נועדו לבחון את טיב ההזנהמ אחד

אחד המנהלים אשר היה מרוצה באופן כללי במידה בינונית בלבד התייחס לפער  באופן כללי.

  ).13:00) בבוקר לבין שעת האוכל (10:00בין השעה בה מגיעה האוכל לבית הספר (

"אורח חיים פעיל ובריא"  הביעו שביעות  השתתפו בתכניתאשר  מהמחנכיםבנוסף, מחצית 

  ן כללי.רצון רבה או רבה מאוד מתכנית ההזנה באופ

המשיבים מרוצים מכל ההיבטים.  60%- כ ארצי מייצגבמדגם  המנהליםבמקביל, מקרב 

התבקשו לנמק את הערכותיהם הכלליות להזנה בשאלה פתוחה; מקרב אלו שדיווחו כי הם 

רבים ציינו כי הרעיון ביסוד הפעלת התכנית הוא טוב וכי הוא מאפשר  מרוצים מההזנה

 ארוחות לאכול לילדים מאפשר לפחותלילדים לאכול ארוחה חמה ומזינה אחת ביום (למשל: "
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 לא"; "...יום באותו אוכלים שהם היחידה הארוחה זאת אפילו ואולי, מאד ומזינות בריאות

"), רבים אחרים ציינו את הערך התזונתי תחליף שיש נהדר וזה, בבית חמה ארוחה יש תמיד

שציינו את הטריות,  מעטים") והמגוון. היו גם בריא וזה המזון מאבות מורכב זהשל האוכל ("

  מנה חמה, ואופן ההגשה.

מקרב אלו שדיווחו שאינם מרוצים מההזנה, היו שפירטו שהאוכל לא טעים ומנות רבות 

ייתי ולא בריא מספיק (בדגש על שמן). בודדים התייחסו נזרקות לפח (בזבוז); שהאוכל תעש

לתהליך חלוקת האוכל והקושי בהערכות לאכילה בכיתה ובתפקיד המורה בזן זה כאחראית 

  על ההגשה והניקיון.

קשר בין תכנית ההזנה לתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" / 
  הפעלות בנושא

 בנושא ההפעלההמנהלים התבקשו לדווח האם קיים קשר בין תכנית ההזנה לבין לבסוף, 

מחנכים וה לבריאות למעט העובדה ששתיהן מתקיימות בבית הספר וחינוך בריא חיים אורח

 מופיעים דיווחי 16. בלוח מספר נוצר קשר בין שני הדברים בכיתה האם התבקשו לדווח 

  ממדגם ארצי מייצג בנושא. המשיביםאשר השתתפו בתכנית לצד דיווחי  המשיבים

  רח חיים בריא וקיומו של קשר בין תכנית ההזנה לבין ההפעלות בנושא א: 16לוח מס' 

  

  מחנכים  מנהלים

השתתפו 

  *בתכנית
)9=N(  

  ארצי מייצג
)54=N(  

  משתתפים
  תכניתב

)102=N(  

  ארצי מייצג

)67=N(  

9מתוך   היה קשר  5 68% 73% 78% 

9מתוך    לא היה קשר 1 32% 27% 22% 

מקרב מנהלי בתי הספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" השיבו רק מנהלים מבתי ספר בהם **
  מנהלים.  6מתקיימת תכנית הזנה כל יום, 

  

 בכל האמור בקשר בין תכנית ההזנה לבין תכנית "אורח חיים פעיל 16כפי שעולה מלוח מס' 

(שניים פירטו שיש שיש קשר כזה  דיווחו מנהלים שהשתתפו בתכנית 5ובריא" בבית הספר, 

שמקיימים  –שמקפידים על מזון בריא ואחד  –דיאטנית במסגרת תכנית ההזנה; שניים 

, קרוב לשלושת רבעי המחנכיםמקרב שאין קשר.  –ואחד שיחות על הארוחה המוגשת).  

 או המזון על ודיבר או ועסקהם  הבכית בריא חיים לאורח התכנית יישום במסגרתכי דיווחו 

  שלא כך. –וכרבע  ההזנה תכנית במסגרת המתקבלת הארוחה על

משיבים פירטו  32-קשר ו שהיהמייצג דיווחו  מדגם ארצימהמנהלים ב 70%-במקביל, קרוב ל

האוכל (למשל: " תפריט בריא ומגוון המותאם לנלמד: הנושא המרכזי שעלה הוא ואת טיב
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 ערכים אותם לכל מתאים שהתפריט"", הוא לא שומני והוא בריא ומשלב ירקות ופחמימות

 במובןבבניית התפריט (" שילוב תזונאיותחלקם אף ציינו  ); "עליהם  מדברים שאנחנו

יח את הש"). שיעור דומה הדגישו שמבינה תזונאית ידי על הוא שמוגש והאוכל שהתזונה

 על ארוחות כדי תוך מדברים(למשל: " לווה לארוחההבריאה הנבדבר חשיבות התזונה 

 נימוס אכילה כללי ,אוכלים איך ההסבר מבחינת", "המזון אבות על הבריא האוכל חשיבות

 את שמלמדיםעצמה (למשל: " השיקוף של הנלמד בארוחהובודדים את  ")ובריאות ניקיון

  .")מראים בארוחה ואז המזון פירמידת את בכיתה

 למזון םבכיתת התייחסותדיווחו שהייתה  80%-קרוב למקרב המחנכים במדגם ארצי מייצג, 

  .בריא חיים באורח העיסוק במסגרת ההזנה בתכנית המתקבלת לארוחה או

  

  רשמים מהראיונות בחלק האיכותני –הזנה 

בניגוד לדיווחי המשיבים בסקרים, הרושם שעלה בראיונות הוא שלרוב לא נעשה חיבור 

במודע בין תכנית 'אורח חיים בריא ופעיל' לבין ההזנה בבתי הספר וכי אין  ציפייה כזאת. יחד 

עם זאת, היו שציינו כי ממילא ההזנה, והשהיה של המורות בזמן זה בכיתה, עם התלמידים, 

  מאפשרת להעלות את המודעות לחשיבותה של תזונה בריאה.

ים התלוננו שהאוכל לא טעים ותעשייתי, ולכן לעניין טיב האוכל, בראיונות חלק מהמרואיינ

מנות רבות נזרקות לפח. לעומת זאת, היו אחרים שדיווחו כי האוכל סביר, וכי ניתן לשאת 

ולתת עם הקבלן כדי לשפר ולהשתפר. האמביוולנטיות הזאת משתקפת גם בעמדות 

  המשתתפים בסקרים.
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  סיכום – הזנה במסגרת בית הספר
כצפוי, שיעור בתי הספר המשתתפים ביוח"א ובמסגרת זאת זוכים להזנה גדול יותר בקרב 

  המשתתפים בתכנית בהשוואה למדגם ארצי מייצג, באופן משמעותי. 

אשר דיווחו כי בבית ספרם מתקיימת מתוך אלו במדגם ארצי מייצג ( מהמנהלים 65%-כ

שחלקם  –ם משתתפים בה וכשליש ) דיווחו כי רב התלמידים או כולכרבע - תכנית הזנה

דיווחו כי למיטב ידיעתם כל התלמידים נוהגים לאכול את הארוחה  40%משתתפים. בנוסף, 

  שחלקם אוכלים). –שרובם אוכלים (כעשירית  –המוגשת, ואחוז דומה 

) משתתפים בפרויקט 19%כחמישית (עולה כי  ארצי מייצגבמדגם  התלמידיםלפי דיווחי 

תכנית (שוב, נמצא כי  ונוהגים לאכול ארוחת צהריים חמה בבית הספרהזנה בית ספרי 

כאשר כשני שליש דיווחו כי הם  ,ההזנה רווחת יותר בבתי ספר אשר השתתפו בתכנית

  .)נוהגים לאכול את הארוחה המוגשת

"אורח חיים  השתתפו בתכניתאשר  המנהליםמקרב שביעות רצון מהמזון ומתכנית ההזנה: 

מכל אחד מהמדדים אשר  מרוציםשהתייחסו לכך)  6מנהלים (מתוך  5או  4פעיל ובריא" 

בנוסף,  טעם, מגוון, טיב האוכל ותכנית ההזנה באופן כללי. :נועדו לבחון את טיב ההזנה

 המנהליםבמקביל, מקרב  מתכנית ההזנה באופן כללי.מרוצים  בתכנית מהמחנכיםמחצית 

  מרוצים מכל ההיבטים. 60%- כ ארצי מייצגבמדגם 

, ואת הרעיון ביסוד הפעלת התכניתשיבחו את  מרוצים מההזנהאלו שדיווחו כי הם 

ההזדמנות עבור כל התלמידים לאכול מזון בריא ומגוון. מקרב אלו שדיווחו שאינם מרוצים, 

כל (בזבוז) ואחרים שציינו כי האו שהאוכל לא טעים ומנות רבות נזרקות לפחהיו שפירטו 

  מספיק. תעשייתי ולא בריא

שיש קשר בין ההזנה לתכנית והשיבו לשאלה דיווחו  מנהלים שהשתתפו בתכנית 6מתוך  5

 שישמייצג דיווחו  מהמנהלים במדגם ארצי 70%-. במקביל, קרוב ל"אורח חיים פעיל ובריא

כן ותפריט בריא ומגוון המותאם לנלמד, מלל עולה כי הקשר נתפס בעיקר בהכנת מהקשר. 

  הקפדה על מזון בריא, הסתייעות בדיאטניות, ושיח בכיתה על הארוחה המוגשת.  

שבתכנית וכמחצית מהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי  מהמחנכיםקרוב לשלושת רבעי 

 ודיבר או ועסקהם  ה/ הפעלות בתחוםבכית בריא חיים לאורח התכנית יישום במסגרת

  .ההזנה תכנית במסגרת המתקבלת הארוחה על או המזון על
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   מעקב ומשוב, תמיכה וסיוע
בפרקים הקודמים הוצגו דיווחי המשיבים לגבי קיומה של תכנית פעולה בית ספרית 

ומעורבותם של גורמים שונים בתכנון הפעילות, בכתיבת התכנית ובהפעלתה הלכה למעשה. 

שנועדו  לקדם אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בבית  כמו כן הוצגו בהרחבה הפעילויות

  .מנהלים ומחנכיםבשנת תשע"ב לפי דיווחי  יושמוהספר אשר 

לאחר מכן, בפרק הקודם, הדו"ח התמקד  בדיווחי התלמידים באשר להרגליהם בתחומי 

אורח חיים בריא: דפוסי הפנאי שלהם (פעילות גופנית ו"זמן מסך") בשעות אחר הצהריים 

  גלי התזונה שלהם. והר

בפרק הזה נחזור לעסוק במתרחש בבית הספר מבחינת מעקב אחר הפעילויות המתקיימות 

  בתכנית ומתן משוב, וכן ליווי ותמיכה לבעלי תפקידים בבית הספר העוסקים במלאכה.

אמון על יישום והטמעת התוכנית בבתי הספר  אשררכז חינוך לבריאות בכל יישוב פועל 

 כלל הפעילויות בתוכנית בכל אחד מבתי הספר ביישובו. , כולל ריכוז, תיאום ותפעול ביישובו

), תפקיד כזה הוגדר םרק בחלקבבתי הספר מעורבים בהפעלת התכנית מובילת בריאות (

  מנהל ומורי בית הספר. ה

שני מודלים של הפעלה יישובית: האחד, מייצג מודל הפעלה שבו בית בקבוצות המיקוד זוהו 

פר עומד  במוקד והוא 'תופר' לעצמו תכנית בהתאם  למידותיו, המתרחשת רק במתחם הס

יישובי, כאשר הרכז/ת היישובי מוביל/ה תכנית -ספרי. השני מייצג מודל הפעלה ריכוזי- הבית

  אחידה בכל בתי הספר (בשיתוף עם המנהלים), והעיסוק בנושא פורץ את גבולות בית הספר. 

הספר הייתה לקבוע מדיניות מקדמת בריאות בזיקה למדיניות  ההנחיה לבתיבכל מקרה, 

האחריות על היישום וההטמעה היא בעיקר של בית כאשר  ,משרד החינוך בתחום הבריאות

מעקב סדור אחר הפעילויות הייתה ציפייה שיערך בנוסף, . בליווי הרכזת היישוביתהספר, 

חיים בריא, יינתן משוב והתכנית המתקיימות בבית הספר במסגרת התכנית לקידום אורח 

  .תותאם טוב יותר לצרכי התלמידים

חוץ בית ספריים ופנים בית  –בפרק זה, כאמור, נסקור את מעורבותם של גורמים שונים 

בכל במעקב אחר אופן הפעלת התכנית ומתן משוב, והן בשני ההיבטים: הן  -ספריים  

המשיבים התבקש להתייחס לגורמי (כל אחד מסוגי הקשור למתן תמיכה, ליווי וסיוע 

  .לתפקידו)התמיכה ולסוג התמיכה שקיבל בהתאם 
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  דיווחי המשתתפים בתכנית/ אחר פעילויות בתכנית מעקב ומשוב
באשר ,  "אורח חיים פעיל ובריא"אשר השתתפו בתכנית יוצגו דיווחי המשיבים בפרק זה 

המתקיימות בבית הספר במסגרת לקיומו של מעקב סדור כולל תיעוד, אחר הפעילויות 

, ולפרט האם התכנית: המשיבים התבקשו לדווח האם מתקיים מעקב כזה ומי אחראי עליו

  קיבלו משוב על הפעלת התכנית מגורם חיצוני ומה טיבו.

  דיווחי מנהלים

מתקיים מנהלים שהשתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" דיווחו כי ) 13(מתוך  11

במסגרת התכנית  בבית הספרמעקב סדור, כולל תיעוד, אחר הפעילויות המתקיימות 

מוביל בריאות בית דיווחו כי האחראי על המעקב הוא  9לקידום אורח חיים בריא. מתוכם, 

(סגנית,  בתוך בית ספרגורם אחר ציינו  – 3 ;עצמו המנהלכי האחראי הוא  – 2 ;ספרי

(מדריך ספורט, "מאמן מטעם  חוץ בית ספריגורם  –ושניים ; מחנכות, ומורה לספורט)

  מכללת אריאל").

לגבי האופן  חיצוניבית הספר קיבל משוב או התייחסות מגורם האם  עוד נשאלו המנהלים

מנהלים השיבו  8. לקידום אורח חיים בריא השנה בבית הספר התכניתשבו הופעלה 

מישהו  3-את המדריכה המחוזית ו – 2ציינו את הרשות המקומית,  3בחיוב ופירטו ממי: 

  ").מהיישוב רכזת" ו"אריאל מכללתספרית", " בית ועדהאחר ("

מנהלים: שניים דיווחו כי הוא  7לשאלה למה התייחס המשוב ומה נעשה בעקבותיו השיבו 

 בהתאמת התכנית לקראת השנההיעדים שהוגדרו לשנה זאת ובהתאם  התמקד בהשגת

; "בתחום להתפתח הכוונה מידת ואת השגה ומידת שנקבעו היעדים את בדק הוא(" הבאה

"), הבאה לשנה יותר מתאימה תכנית ונבנתה, בפועל שקרה מה מול לצפי התייחס המשוב"

  ;ואופן יישומה ותרם לשדרוג הפעילויות, התמקד בפעילויות שבתכניתשלושה דיווחו כי הוא 

לא  שהמשובשניים דיווחו אחד מהם אף ציין שהוא תרם לחיזוק האמון במערכת. לבסוף, 

  .תרם

  מחנכיםדיווחי 

 "אורח חיים פעיל ובריא"השתתפו בתכנית  אשר המחנכיםמוצגים דיווחי  36 מספר בתרשים

והגורם במסגרת התכנית  בכיתתםאחר הפעילויות המתקיימות לגבי קיומו של מעקב סדור 

  .כיוון שניתן היה לציין יותר מגורם אחד) 100%-(אינו מסתכם להאחראי עליו 
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  יות בתחום אורח חיים בריא והגורם האחראי ומעקב סדור אחר פעיל: 36תרשים מספר 
  )בתכנית (מחנכים
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*N=110, משתתפים בתכנית 

ב בכיתה והאחראי"קיום מעקב אחר פעילויות אח: מחנכים

  

על השאלות בנוגע לגורם האחראי על קיום מעקב אחר פעילויות אח"ב השיבו רק כאלו שדיווחו שנערך מעקב  *

  מחנכים. 60כזה:  

סדור, התקיים מעקב דיווחו כי  מהמחנכים קרוב לשני שליש, 36כפי שניתן לראות בתרשים 

  במסגרת התכנית. בכיתתםאחר הפעילויות המתקיימות  כולל תיעוד,

העידו כי  מהמחנכים כמחצית : הגורם הדומיננטי האחראי על המעקב הוא מוביל הבריאות

 15%). 42%עצמה ( המחנכת –ואחריו  הוא האחראי על המעקב אחר המתרחש בכיתה,

דיווחו כי הגורם האחראי על המעקב אחר המתרחש בכיתות הוא המנהל או גורם אחר בתוך 

), מורה לספורט N=3), מחנכות או מורים (N=4רכזת חברתית או היועצת ( [צוינו בית הספר 

)3=N) 2), מורה/רכזת מדעים=N[חו כי על המעקב אחראי גורם חוץ בודדים דיוו. ) וסגנית

  ).לא פירטו מיית ספרי: המדריכה המחוזית, או מישהו אחר (ב

לגבי האופן שבו הפעילו את  אחרהאם קיבלו משוב או התייחסות מגורם נשאלו  המחנכים

בשלילה.  –השיבו בחיוב והיתר  29%. התכנית לקידום אורח חיים בריא השנה בכיתתם

(הם  מחנכים) נשאלו מי הגורם שהעביר אותו 30משיבים שדיווחו כי קיבלו משוב (סה"כ 

דיווחו שהם קיבלו משוב  40%: )100%- התבקשו לציין גורם אחד בלבד ולכן מסתכם ל

מגורם  - 10%מהמדריכה המחוזית,  - 7%ממוביל בריאות בית ספרי,  -  23%, מהמנהל

  יועצת).  –תלמידים ואחד  –מתוכם ציינו הורים, אחד  4ממישהו אחר ( 20%- אחר בפיקוח ו

: הרוב דיווחו כי המשוב התמקד לדברי המחנכים, ולנעשה בעקבותיו לתוכן המשובבאשר 

בחינת ו לשיפור יעדיםהגדרת  ,לקחים תקהפב, התכנים והעברת התכנית הפעלת אופןב

על שעשו  שבחים וחיזוקים חיובייםחלק מהמשיבים דיווחו כי קיבלו  .להמשך מוטיבציה

  בתחום.
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  תמיכה ליווי וסיוע
: היקף הספר לצורך הפעלת התכנית לבתי קד בתמיכה, בליווי ובסיוע שניתנובפרק זה נתמ

מגורמי  המנהלים נשאלו על סיוע .והגורמים המסייעיםהסיוע, התחומים בהם התקבל סיוע, 

. גורמים בית ספרייםנשאלו על תמיכה וליווי אישי מגורמי חוץ ומוהמחנכים חוץ באופן כללי 

  בסוף הפרק יוצגו עמדות המשיבים לגבי הצורך בליווי נוסף ותחומי הליווי הרצויים.

  דיווחי המשתתפים בתכנית / היקף הליווי והסיוע ותחומי הסיוע

  דיווחי מנהלים

 וקיבלנסקרו דיווחו כי ר שוא "אורח חיים פעיל ובריא" שהשתתפו בתכנית מהמנהלים 8

, התכנית הפעלת לצורך ספריים בית חוץ מגורמים סיוע או ליווי, תמיכה השנה במהלך

לשם השוואה,  שניים דיווחו כי לא קיבלו סיוע כזה ושניים השיבו שהשאלה לא רלוונטית.

  תמיכה, ליווי או סיוע מגורמי חוץ. קיבלומייצג דיווחו כי  מהמנהלים במדגם ארצי 21%

: באופן תחומי הסיועדיווחו כי קיבלו סיוע התבקשו לפרט את מנהלים שהשתתפו בתכנית ו

ורק  ,להפעלת התכניתבהיבטים הקשורים כללי, מתשובותיהם נראה כי עיקר הסיוע היה 

 דיווחו כי קיבלו סיוע 7באופן ספציפי,  .צוותל בתחומים שונים תובהכשרבאופן משני 

 באיסוף סיועדיווחו כי קיבלו  6ם, ספר בבית המיושמת ספרית הבית התכנית בבניית

, חינוך גופני מדריכי כגון( מקצוע בעלי ותיאום גיוסבוכן   לתכנית והתאמתם תכנים

. בנוגע שעלו נקודתיים וקשיים בעיות בפתרון יועסדיווחו כי קיבלו  4, )וכד תזונאית, רופאים

הכשרה לצוות בנושא בניית תכנית לקידום בריאות והטמעתה  דיווחו כי ניתנה 5להכשרה, 

 בתחומי ידע הקשוריםהנחיה מקצועית או הכשרה דיווחו כי הצוות קיבל  3, בבית הספר 

הכשרה לצוות בנושא  שניתנה(אף אחד לא דיווח   תזונה נכונה ופעילות גופנית, לבריאות

  .)ניהול והובלת שינוי

שהשיבו כי קיבלו תמיכה, ליווי או סיוע לצורך הפעלת הפעילויות  מנהלים במדגם ארצי מייצג

איזה במסגרת קידום אורח חיים בריא או חינוך לבריאות התבקשו לפרט בשאלות פתוחות 

  . סוג של סיוע וממי הוא התקבל

 הרצאות סדנאות. בהיקף הגדול ביותר צוינו משיבים 49התייחסו , למהות הסיועבנוגע 

של  ייעוץ, השתתפות וסיוע בהפעלהנוסף עליו דיווחו הוא  מסוג . סיועוהפעלות הדרכות

ימי שיא או פעילויות אחרות שנועדו לקדם אורח חיים בריא. בהיקפים קטנים יותר צוינו 

יצירת קשר עם גופים רלוונטיים, וכן  במשאבים, ציוד ואביזרים, וסיוע חומריםהעברת 

   שיכולים להעביר הרצאות וידע בבית הספר. ומרצים

גורמים רשותיים או עירוניים, עלו בתשובה לשאלה הפתוחה:  לגורם המסייעבנוגע 

ובמיוחד  אנשי מקצוע מתחום הבריאות משרד החינוך,ב /מדריכות מתחומים שוניםמדריכה
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רופאי של הרצאות של אחות או רופא (מקופת חולים או ממשרד הבריאות), של שינניות או 

בהיקפים קטנים יותר דווח על מעורבות של . , קופות חוליםשל דיאטניות ותזונאיותכן שיניים ו

 ).הרשות למניעת סמים ואלכוהול ההורים ושל עמותות (כמו

  דיווחי מחנכים

תמיכה שוטפת, ליווי או סיוע לצורך  קבלתמוצגים דיווחי המחנכים לגבי  37בתרשים מספר 

בדיווחי המחנכים מוצגים, זה  .79נתנו את התמיכה והסיוער שאהגורמים ו הפעלת התכנית

על  הפיקוחלצד זה, דיווחי משיבים אשר לקחו חלק בתוכנית "אורח חיים בריא" מטעם 

הבריאות ודיווחי משיבים ממדגם ארצי מייצג. לשם נוחות ההצגה, דיווחי המחנכים לגבי 

האחד מתמקד בתמיכה מגורמים בית ספריים  :הגורמים המסייעים מוצגים בשני תרשימים

  .כי ניתן היה לציין יותר מגורם אחד) 100%-(מסתכם ליותר מ בתמיכה מגורמי חוץ –והשני 

 מי תמיכה, ליווי וסיוע לצורך הפעלת התכנית או קידום בריאותגור: 37תרשים מספר 
   *(מחנכים)
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ליווי או סיוע מגורמים בית ספריים, קבלת תמיכה: מחנכים

 

 

                                                           
דיווחי המורים לגבי השתתפותם בפעילויות ייעודיות בנושא אורח חיים בריא או חינוך לבריאות ותרומתן  79

עבורם לקידום תחום הבריאות מופיעים לעיל בפרק "פעילויות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר/ מעורבות 
  אות". מורים בקידום אורח חיים בריא וחינוך לברי
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ליווי או סיוע מגורמים חוץ בית ספריים, קבלת תמיכה: מחנכים
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  ממדגם ארצי מייצג 104- מחנכים בתכנית ו 50* על השאלות בנוגע לגורמים השיבו רק כאלו שקיבלו תמיכה:  
  

אשר השתתפו בתכנית "אורח  מהמחנכים כמחצית 37כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

קיבלו במהלך השנה דיווחו כי מהמחנכים במדגם ארצי מייצג  43%-וחיים פעיל ובריא" 

התמיכה ניתנה בעיקר מגורמים  .תמיכה שוטפת, ליווי או סיוע לצורך הפעלת התכנית

  פנים בית ספריים.

מקור התמיכה דיווחו כי קיבלו תמיכה, עולה כי ואשר  המחנכים שהשתתפו בתכניתמבין 

 המנהל -במדרג השני דיווחו כי קיבלו ממנו תמיכה,  42% :מוביל הבריאותהוא  העיקרי

מגורם אחר אלו שדיווחו שקיבלו סיוע ). (כרבע גורם אחר בביה"ס - ) ובמדרג השלישי 34%(

בתשובותיהם הוזכרו מורה למדעים, מורה לחינוך גופני או  בבית הספר התבקשו לפרט;

  יועצת.

כולל בעל מקצוע חיצוני, המדריכה ציינו גורמים חוץ בית ספריים ) 12%-8%בודדים (

  .כגורמי תמיכה (הורים, מדריכת שפה והשתלמות בשלומי) מישהו אחר ואהמחוזית, 

דיווחו כי קיבלו תמיכה  30%-כ :די דומה ארצי מייצגממדגם  מחנכיםהתמונה שעלתה בקרב 

מורות או  בתשובותיהם הוזכרו:שקיבלו סיוע מגורם אחר בבית הספר;  -ובודדים  המנהלמ

, רכזות מדעים, מורה או רכז ספורט, רכזת בריאות, רכזת חינוך חברתי, צוות בית ספרי

  .יועצת ,רכזת שפה/אוריינות

עלה כי הם  תשובותיהםמ איזה סוג.מגם כן, נשאלו  שדיווחו שקיבלו תמיכה,  המחנכים,

חומרים , להפעלותבנושא, רעיונות  תכניותבבניית פעילויות ו, הדרכות וסיוע רעיונותקיבלו 

 .משאביםוכן  והסברים ייעוץ,  כתובים

דיווחי  /של התמיכה, ליווי וסיוע וצורך בתמיכה וליווי נוסף םתרומת
  המשתתפים בתכנית לעומת ארצי מייצג

תרם או הקל על הפעלת  ובאיזו מידה הסיוע שקיבללסיכום, התבקשו המנהלים לדווח 

האם לציין התבקשו  (גם המחנכים) מצוות בית הספר וכלל המשיבים ,םהתכנית בבית ספר

ומה  או בכיתה הטמעת התכנית בבית הספרבנדרשת תמיכה / ליווי נוסף שיסייעו ביישום ו

שהשתתפו בתכנית יוצגו : לצד דיווחי המשיבים 18-ו 17 טיבו; דיווחיהם מוצגים  בלוחות

  דיווחיהם של משיבים ממדגם ארצי מייצג.
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  (מנהלים) : תרומת הסיוע להפעלת התכנית17לוח מס' 

  ארצי מייצג  משתתפים בתכנית  

8מתוך    במידה רבה ורבה מאוד  7 88% 

8מתוך    במידה בינונית 1 11% 

 1%   במידה מועטה ומועטה מאוד 

מנהלים שהשתתפו  8קיבלו תמיכה ליווי או סיוע:  דיווחו שהשיבו רק כאלו ש לתרומה* על השאלות בנוגע 
  מנהלים במדגם ארצי מייצג. 49- בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" ו

 7וקיבלו סיוע ( שהשתתפו בתכנית המנהליםכמעט כל  ,17כפי שניתן לראות בלוח מס' 

 הקל או תרם ושקיבל הסיועכי  ) דיווחו90%-) ורוב המנהלים במדגם ארצי מייצג (כ8מתוך 

  ם. ספר בבית התכנית הפעלת על

  : צורך בסיוע נוסף18לוח מס' 

  
  מחנכים  מנהלים

משתתפים 

  בתכנית
  ארצי מייצג

משתתפים 

  בתכנית
  ארצי מייצג

13מתוך  7  כן  45% 59% 44% 

13מתוך  6  לא  55% 41% 56% 

  

(בין אם הם משתתפים כמחצית מהמשיבים  המנהליםמקרב , עולה כי 18מלוח מספר 

 ביישום שיסייעו נוסף ליווי או תמיכה יםנדרשבתכנית או במדגם ארצי מייצג) סבורים כי 

(נראה כי למרות הדמיון הצורך גדול מעט יותר בקרב מנהלים  הספר בבית התכנית והטמעת

 מהמחנכים 60%-בקרב המחנכים הפערים מעט גדולים יותר: כ . המשתתפים בתכנית)

  דיווחו כי נחוצה תמיכה או ליווי נוסף. ארצי מייצגמאלו במדגם  45%-וכ שהשתתפו בתכנית

מנהלים ה כמעט כל: איזה סוג של תמיכה נדרשתמשיבים שהשיבו בחיוב התבקשו לפרט 

צריך (אחד פירט מעט יותר וציין: "נוספים  והדרכה , הנחייהליווי ביקשו, בתכנית שהשתתפו

"), ושניים ציינו שמבין בנושא, שיעזור איך ללמד את הנושא ואיך לערוך מעקבלהיות אדם 

, גם הסיוע המבוקש ביותר ממדגם ארצי מייצגמנהלים בקרב  ורכישת ציוד. במשאביםסיוע 

סיוע בתקציבים ובהרצאות גם . היו שביקשו ליווי, הדרכה והשתלמויות למוריםהוא של  כן,

 בכיתות. או הפעלות לתלמידים

 לקבל הדרכות והנחיות מגורמים מקצועיים ניםיהיו מעוני פירטו כי תכניתאשר ב םחנכימ

על ידי גורמים , הרצאות והפעלות חווייתיות לתלמידיםלשלב  (גורמי חוץ) בנושא, 
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אף  המחנכיםמבין  כדוגמת דיאטניות, אחיות, טבחים, הפעלות ספורטיביות. מיעוט מקצועיים

 .משאביםהציינו שנדרש סיוע בתחום 

תמיכה של אנשי מקצוע חיצוניים שיפעילו  צרכים דומים:ביטאו  במדגם ארצי מייצגמחנכים 

("רעיונות מפעילים וחווייתיים  בחומרי הוראה; וצורך וידריכו מורים תלמידים והורים

חדשים, איך אפשר להעביר חומרים בצורה חווייתית ולהמשיך ממקום שבו אנחנו נמצאים. 

מכל הגורמים האפשריים", "צריך לשלב יותר נושא קידם לבריאות בתחומי דעת או לפחות 

כלים  יתהצעות לפעילויות והקנבבתחום החינוך, גם כיתתית וגם פרטנית. לכן יש צורך 

  .)בנושא"

 

  סיכום – ומשוב תמיכה וסיועמעקב 
בתכנית דיווחו כי התקיים מעקב סדור,  המנהליםרוב : מעקב ומשוב אחר פעילויות בתכנית

מוביל ידי - כולל תיעוד, אחר הפעילויות המתקיימות במסגרת התכנית בבית הספר; לרוב על

דיווחו כי התקיים מעקב ומשוב  מהמחנכים. במקביל, כמעט שני שליש הבריאות הבית ספרי

) או על ידי המחנכת עצמה 54%על ידי מוביל הבריאות ( –אחר המתרחש בכיתתם, לרוב 

לגבי האופן  אחרמהמחנכים אף דיווחו כי קיבלו משוב או התייחסות מגורם  30%- כ ).42%(

 מהמנהל, -מהם  40%; שבו הפעילו את התכנית לקידום אורח חיים בריא השנה בכיתתם

 הפעלת אופןבלדבריהם, המשוב התמקד  ממוביל הבריאות הבית ספרי. -וכרבע נוספים 

 מוטיבציהבחינת ו לשיפור יעדיםהגדרת  ,לקחים תקהפב, התכנים והעברת התכנית

   .להמשך

השיבו שקיבלו משוב  13מתוך  מנהלים 8, חיצונימשוב או התייחסות מגורם בכל הנוגע ל

(מהרשות המקומית או מנציגי הספק החיצוני, או מהמדריכה המחוזית), ושהוא התמקד 

שיושמו  בפעילויות, וכן הבאה התאמת התכנית לקראת השנההיעדים,  במידת השגת

  במסגרת התכנית.

, תמיכה השנה במהלך וקיבלדיווחו כי  13מתוך   מהמנהלים בתכנית 8 תמיכה ליווי וסיוע:

נראה כי עיקר הסיוע היה . התכנית הפעלת לצורך ספריים בית חוץ מגורמים סיוע או ליווי

 תכנים איסוף ,ספרית הבית התכנית בנייתכולל  להפעלת התכנית,בהיבטים הקשורים 

, רופאים, חינוך גופני מדריכי כגון( מקצוע בעלי ותיאום גיוסוכן   לתכנית והתאמתם

(בניית תכנית, תחומי ידע  הכשרות בתחומים שונים לצוות באמצעות. סיוע )וכד תזונאית

  רלבטיים וניהול והובלת שינוי) ניתן רק באופן משני ובהיקפים פחותים.

מייצג דיווחו כי  במדגם ארצי - מהמנהלים כחמישית  -לשם השוואה, שיעור נמוך משמעותית 
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עברת הרצאות, סדנאות, קיבלו תמיכה דומה. הם מיקדו את הסיוע שקיבלו במיוחד בה

  ידי בעלי מקצוע מטעם הרשות או משרד החינוך.- הדרכות והפעלות על

 הפעלת על הקל או תרם הואדיווחו כי  -בשתי הקבוצות  –רוב המנהלים שקיבלו סיוע 

 יישום לשם נוסף ליווי או תמיכה ביקשו מכלל המנהלים ם. כמחציתספר בבית התכנית

וכן  והשתלמויות למורים הדרכה , הנחייה,ליווי (במיוחד הספר בבית התכנית והטמעת

   .)וציוד משאבים

 מהמחנכיםכמחצית  :בדיווחי המחנכים, לגבי קבלת סיוע, קיים דמיון רב יותר בין קבוצות

קיבלו במהלך השנה מהמחנכים במדגם ארצי מייצג דיווחו כי  )43%מעט פחות (בתכנית ו

מגורמים . התמיכה ניתנה בעיקר הפעלת התכנית תמיכה שוטפת, ליווי או סיוע לצורך

 והמנהל) 42%(ייחודי לבתי הספר שבתכנית,  מוביל בריאות, ובראשם פנים בית ספריים

, הדרכות וסיוע בבניית פעילויות רעיונותשקיבלו  סיפרו(כשליש). במסגרת הסיוע הם 

  .משאביםוכן  והסברים ייעוץ,  חומרים כתובים, להפעלותבנושא, רעיונות  תכניותו

מהמחנכים במדגם  45%- בתכנית וכ מהמחנכים 60%-כ: קיימת נכונות ורצון בסיוע נוסף

את  ידריכושאנשי מקצוע חיצוניים מתמיכה ארצי מייצג היו מעוניינים בסיוע נוסף ובמיוחד ב

  .יפעילו תלמידים והורים ויתנו רעיונות להפעלות וחומרי הוראה וכן מוריםה
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, הערכת מתכנית אורח חיים בריאשביעות רצון 
ונכונות להמשיך לעסוק בקידום  תרומתה

 בריאות בעתיד
 מהתכנית שביעות רצונםעל באופן ישיר נשאלו  –מנהלים, ומחנכים  –לסיכום, המשיבים

להעיד על נכונותם ורצונם התבקשו  ,ורח חיים בריא אשר יושמה בבית הספראלקידום 

מה יסייע להם לעסוק בתחום בשנת הלימודים הבאה ולתאר להמשיך לקדם נושא זה 

   יותר.

העריך את תרומתה של הפעילות שנעשתה בבית הספר להתבקשו  אף המשיבים

(צריכת מזון נבונה ושינוי לחיוב בהרגלי הפעילות  לתלמידים בהיבטי ידע והתנהגות

  הגופנית והפנאי).

  

דיווחי המשתתפים  /שביעות רצון מהתכנית ונכונות להמשיך ביישומה
  בתכנית

 הםבאיזו מידה  , התבקשו לדווח  "אורח חיים פעיל ובריא"משיבים אשר לקחו חלק בתכנית 

להמשיך ירצו  האםם ומהתכנית לקידום אורח חיים בריא שיושמה השנה בבית ספר יםמרוצ

  . בשנה הבאה / בכיתהספרהוליישם את התכנית בבית 

  דיווחי מנהלים

במידה  – 3דיווחו כי הם מרוצים במידה רבה או רבה מאוד מהתכנית,  9מקרב המנהלים 

בינונית ואחד במידה מועטה. יחד עם זאת, כולם חושבים או בטוחים שירצו להמשיך ביישום 

 7מבין אלו שציינו מדוע, נימקו זאת בחשיבות  הנושא ( 6התכנית בבית הספר בשנה הבאה; 

  לא השיבו). 

  חנכיםמדיווחי 

מהתכנית לקידום אורח חיים בריא שיושמה השנה  דיווחי המחנכים באשר לשביעות רצונם

  .38 בכיתה מוצגים בתרשים מספרלהמשיך וליישם את התכנית ם ונכונותם בבית ספר
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ונכונות  "אורח חיים פעיל ובריא"כנית לקידום תהשביעות רצון מ: 38תרשים מספר  
  )בתכנית מחנכים( להמשיך ליישמה

 

  רבה מאודבמידה רבה + בהיגד זה מוצג אחוז המשיבים שציין  *
  חושב שכןבטוח שכן + בהיגד זה מוצג אחוז המשיבים שציין  **

מהתכנית לקידום אורח מרוצים  93%, הרוב המוחלט 38כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

המשיך לירצו  )98%, וכמעט כולם (ם בשנת תשע"בבבית ספרחיים בריא שיושמה 

  .בשנה הבאה בכיתתםוליישם את התכנית 

בשנה הבאה,  בכיתתם אותההעידו על עניין להמשיך וליישם ובתכנית  שהשתתפו מחנכים

שהתייחסו  מחנכיםהמנהלים גם הסיבה המרכזית שעלתה בקרב ה בקרב כמונשאלו מדוע; 

 של המודעות , ""בזה מאמינה אני, חשוב דבר זה(" חשיבות הנושא לתלמידים לכך היא

 זה כי"( יהםהתרומה וההשפעה לטובה על ותפיסת )"שלנו בדור חשובה מאוד התלמידים

 רוצות כן ושהבנות שיפור ראיתי כי" ",השפעה כוח לזה שיש רואה אני, התלמידים על משפיע

 בודדים ציינו את הצורך. ")אותם ללמד הגיל וזה השמנה מבחינת קובע כן הגיל וגם לשנות

  בהמשכיות העיסוק בנושא.

/ דיווחי המשתתפים בתכנית כוונה לעסוק בחינוך לבריאות בהמשך
  לעומת ארצי מייצג

מעבר לשביעות רצון מהתכנית, והנכונות להמשיך וליישם אותה, כל המשיבים התבקשו 

 בו השנה ובחינוך לבריאות פחות או יותר ממה שעסק יעסקוהאם בשנה הבאה להעריך 

לעסוק בתחום פחות או יותר  רוצים היוהאם ומשיבים ממדגם ארצי מייצג התבקשו לדווח גם 

  . בו השנה וממה שעסק

העריכו כי בשנה הבאה הם  6 "אורח חיים פעיל ובריא" המנהלים שהשתתפו בתכניתמקרב 

 בהיקף דומה לזה שבעבר. 6-יעסקו בחינוך לבריאות קצת או הרבה יותר מבעבר, ו

 .39מוצגות בתרשים מספר  המנהלים במדגם ארצי מייצג עמדות

   

93% 98%
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N=110, משתתפים בתכנית 

שביעות רצון מהתכנית ונכונות להמשיך ליישמה: מחנכים
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  (מנהלים, ארצי מייצג) לעסוק בחינוך לבריאות בשנה הבאהורצון כוונה  :39תרשים מספר 
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נכונות וכוונה לעסוק בחינוך לבריאות בהמשך: מנהלים

יותר מבעבר

ללא שינוי

פחות מבעבר

N= 234, ארצי מייצג

  

  *נשאלו רק משיבים ממדגם ארצי מייצג.

העריכו כי  ארצי מייצגבמדגם  מהמנהלים קרוב לשני שליש ,כפי שניתן לראות בתרשים

התפלגות . מכךיותר  -  30%-דומה לנעשה השנה, וכהיקף הבשנה הבאה ביעסקו בנושא 

  .)יותר -  35%-בהיקף דומה ו 60%- כ( בתחום לעסוק לרצונםדומה התקבלה גם בנוגע 

 בתחום אורח חיים בריא יותר שיעסקו מה נדרש כדי נשאלו  במדגם ארצי מייצגמשיבים 

וחלקם  ובהדרכת הצוות בליוויכי לצורך כך הם מעוניינים השיבו  מנהליםה(שאלה פתוחה). 

 ,םמשאבי ; חומרים ותכנים לנושא;  לגייס את צוות בית הספראף ציינו שנדרש ראשית 

בתחום בהיקף להערכתם יעסקו  כי דיווחה. קבוצה נוספת של מנהלים ושעות לימוד תקציב

 להעלות את הנושא למודעות, מכיוון שהשנה נעשתה פעילות שנועדה דומה לשנה שעברה

  או שיהיו נושאים אחרים בהם צריך יהיה להתמקד.ובהמשך נותר רק לשמר 

  .40בנושא מוצגות בתרשים מספר  המחנכיםעמדות 

 לעסוק בחינוך לבריאות בשנה הבאה (מחנכים)ורצון כוונה : 40תרשים מספר 
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נכונות וכוונה לעסוק בחינוך לבריאות בהמשך: מחנכים

מבעבריותר 

ללא שינוי

מבעברפחות 

N=253מייצג  ארצי;  N=110משתתפים בתכנית 

 

  *נשאלו רק משיבים ממדגם ארצי מייצג.
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 אורח"לקחו חלק בתוכנית אשר  מהמחנכים 40%, 40כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

יעסקו העריכו כי  וכרבע מהמחנכים במדגם ארצי מייצג בשנת תשע"ב "חיים פעיל ובריא

 65%-ו. לעומת זאת, כמחצית יותר מכפי שעסקו בו בשנה זאת בנושא בנושא שנה הבאה

סקו בו עעשירית העריכו שילנעשה השנה.  דומהב העיסוק בו יהיההעריכו כי בהתאמה 

  פחות.

מעט יותר  ארצי מייצג, בקרב המשיבים ממדגם בתחום אורח חיים בריאהנכונות לעסוק 

 חיים אורח בתחום לעסוקרצון הביעו  מהמחנכים 37% גבוהה מהערכותיהם שיעשו כך:

עמדות  . פחות -, ובודדים דומהאופן ב - 60%-כ, השנה בוו שעסק ממה יותר בריא

  המחנכים דומות לאלו של המנהלים.

תשובות , (שאלה פתוחה) בתחום אורח חיים בריא יותר שיעסקו מה נדרש כדי  לגבי השאלה

בהדרכות בולט הצורך : ממדגם ארצי מייצג די דומות לאלו של המנהלים המחנכים

, תקציבים ושעות במשאביםידי גורמים חיצוניים הבקיאים בתחום; צורך -על והשתלמויות

  (לבניית תכנית, תכנים והפעלות ובאופן כללי). ליווי והכוונהנוספות במערכת וכן יותר 

דיווחי המשתתפים / הערכת התרומה של הפעילות בתחום לתלמידים
  בתכנית לעומת ארצי מייצג
הפעילות שנעשתה בבית הספר במסגרת אורח חיים  באיזו מידההמשיבים התבקשו להעריך 

בנושאים הקשורים  הםהעשירה את הידע שליא תרמה לתלמידים במגוון היבטים: בר

 ; עוררההתלמידים של והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב שינויהביאה ל, לבריאות

  . להלן דיווחיהם. יותר נבונה מזון צריכת התנהגות

  דיווחי מנהלים

העריכו כי  11מקרב המנהלים מבתי ספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא" 

תרמה והעשירה את הידע של הפעילות שנעשתה בבית הספר במסגרת אורח חיים בריא 

העריכו כי הפעילות  10במידה רבה או רבה מאוד;  התלמידים בנושאים הקשורים לבריאות

הפעילות כי  - 8- ; והתלמידים של והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב לשינויתרמה 

  במידה רבה או רבה מאוד.  התלמידים בקרב יותר נבונה מזון צריכת להתנהגות תרמה

  .ארצי מייצגמבתי ספר דוברי עברית במדגם  מנהליםמוצגים דיווחי  41 מספרבתרשים 
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 בריא, חיים אורח במסגרת הספר, בבית של הפעילותתרומתה : 41תרשים מספר 
  (מנהלים, ארצי מייצג) לתלמידים
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השפעות נתפסות על התלמידים: מנהלים

  N=235, ארצי מייצג

  

 דיווחו כי 80%-, בקרב מנהלים במדגם ארצי מייצג כ41כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

תרמה והעשירה את הידע של התלמידים בנושאים הפעילות שנעשתה בבית הספר בריא 

 יותר נבונה מזון צריכת להתנהגות הפעילות תרמההעריכו כי  65%; הקשורים לבריאות

 הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב לשינויתרמה שהפעילות  - 60%-התלמידים, וכ בקרב

  . התלמידים של והפנאי

  מחנכיםדיווחי 

מוצגים לתרומתן של הפעילויות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר דיווחי המחנכים באשר 

 "אורח חיים פעיל ובריא"יוצגו דיווחי משיבים אשר לקחו חלק בתכנית  .42 בתרשים מספר

 לצד דיווחי משיבים ממדגם ארצי מייצג.

 ,בריא חיים אורח במסגרת ,הספר בבית של הפעילותתרומתה : 42תרשים מספר 
  (מחנכים) לתלמידים
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השפעות נתפסות על התלמידים: מחנכים

  N=253, ארצי מייצג ;N=110,  משתתפים בתכנית
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שהשתתפו  מחנכיםהתקבל בקרב תרומה , אותו מדרג 42כפי שניתן לראות בתרשים מספר 

מדגם ארצי מייצג, למרות שאחוז המשיבים שדיווחו על תרומתה של ומקביליהם בבתכנית 

 –בחלק מההיבטים ( הפעילות לתלמידים גדול יותר בקרב משיבים שהשתתפו בתכנית

  כמפורט: )הפער קטן

דיווחו כי הפעילות   88%  "אורח חיים פעיל ובריא" השתתפו בתכניתאשר  מחנכיםבקרב 

תרמה והעשירה את הידע של התלמידים שנעשתה בבית הספר במסגרת אורח חיים בריא 

 מזון צריכת להתנהגות הפעילות תרמההעריכו כי  -  73%; בנושאים הקשורים לבריאות

 בהרגלי לחיוב לשינויתרמה העריכו כי הפעילות  61%-; והתלמידים בקרב יותר נבונה

בהתאמה  50%-ו 72%, 80%לעומת זאת,  . התלמידים של והפנאי הגופנית הפעילות

מקרב המחנכים במדגם ארצי מייצג העריכו כי הפעילות תרמה לתלמידים בכל אחד 

  מההיבטים האלו.

, , קיים דמיון בעמדות המשיבים בין מנהלים למחנכיםארצי מייצגבקרב משיבים ממדגם 

כאשר שיעור המנהלים שהעריכו , יותר נבונה מזון צריכת להתנהגות למעט בנושא תרומה

  שהפעילות תרמה לכך גבוה מזה של המחנכים.

  

איזה מבין המשפטים הבאים מתאר באופן הטוב ביותר את משיבים אף התבקשו לבחור ה

אין : האם ההשפעה שהייתה ליישום התכנית לקידום אורח חיים בריא השנה על התלמידים

על עמדות התלמידים והתנהגותם בתחומי הבריאות, או או השפעה של התכנית  כל שינוי

של התלמידים לחשיבותן של התנהגויות מקדמות  סייעה בהגברת המודעותשהתכנית 

התלמידים בכל הקשור  וגם בשינוי התנהגותבריאות או שהתכנית סייעה בהגברת המודעות 

 .19להתנהגויות מקדמות בריאות. דיווחיהם מוצגים בלוח מספר 

: השפעה נתפסת של יישום התכנית לקידום אורח חיים בריא על התלמידים 19לוח מס' 
  בשנת תשע"ב

  

  מחנכים  מנהלים

משתתפים 

  בתכנית

)13=N(  

  ארצי מייצג

)235=N(  

משתתפים 

  בתכנית

)110=N(  

  ארצי מייצג

)253=N(  

13מתוך    אין שינוי  1 2% 2% 5% 

13מתוך    הגברת מודעות 2 27% 30% 36% 

13מתוך     שינוי התנהגות וגם 10 71% 68% 59% 
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התכנית סייעה העריכו כי  –ויותר  60%-כ –עולה כי רוב המשיבים  19מלוח מספר 

בהגברת המודעות וגם בשינוי התנהגות התלמידים בכל הקשור להתנהגויות מקדמות 

אין כל שינוי או השפעה של התכנית על עמדות התלמידים  , ורק בודדים העריכו כיבריאות

  . והתנהגותם בתחומי הבריאות

 ארצי מייצגלאלו שבמדגם  יתנשהשתתפו בתכ המחנכיםהשוואה בין עמדות יחד עם זאת, 

שיעור המעריכים כי השינוי בא לידי ביטוי גם בהתנהגות גדול יותר בקרב אלו מעלה כי 

  שהשתתפו בתכנית.

  סיכום – וההמשך תפיסת תרומתה, רצון מהתכניתשביעות 
אך כולם  מהתכנית) דיווחו כי הם מרוצים 13(מתוך  9 בתכניתשהשתתפו  המנהליםמקרב 

 6במיוחד לאור חשיבות  הנושא. כמו כן,  ,בבית הספר בשנה הבאה ירצו להמשיך ביישומה

  בהיקף דומה.  6- העריכו כי בשנה הבאה הם יעסקו בחינוך לבריאות יותר מבעבר, ו

יעסקו בנושא העריכו כי  ארצי מייצגבמדגם  מהמנהליםקרוב לשני שליש לשם השוואה, 

. ממצא דומה התקבל יותר מכך - 30%-בשנה הבאה בהיקף הדומה לנעשה השנה, וכ

 ליווי נדרשים בתחום יותר שיעסקו כדי לדבריהם,  לגבי מידת רצונם לעסוק בתחום.

  . ושעות לימוד תקציבם, משאבי חומרים ותכנים; (ואף גיוסו לנושא);  ת לצוותווהדרכ

להמשיך ירצו וכמעט כולם  מהתכניתמרוצים הרוב המוחלט , בתכנית המחנכיםמקרב 

(שוב, לאור חשיבות הנושא עבור התלמידים וכן  בשנה הבאה בכיתתם התווליישם א

 -התפיסה שהעיסוק בו תורם לתלמידים ומשפיע לטובה). בפועל, אחוז קטן יותר בעקבות 

 שנה הבאה יותר מכפי שעסקו בו בשנה זאתביעסקו בנושא העריכו כי  - מהם  40%

  בדומה לנעשה השנה).  -(וכמחצית 

יעסקו העריכו כי  - ארצי מייצגבמדגם  מהמחנכיםרבע  -לשם השוואה, אחוז קטן יותר 

בתחום אורח חיים לנעשה השנה. הנכונות לעסוק  בדומה - 65%-, ויותרבנושא שנה הבאה 

 מהמחנכים 37% שיעשו כך: ארצי מייצגהמשיבים ממדגם מעט יותר גבוהה מהערכות , בריא

באופן  -  60%- , כהשנה בוו שעסק ממה יותר בריא חיים אורח בתחום לעסוקרצון הביעו 

  (עמדות המחנכים בקבוצה זאת דומות לאלו של המנהלים). פחות -, ובודדים דומה

 ;, הרוב העריכו כי היא תרמה לתלמידים במגוון היבטיםהמנהלים שהשתתפו בתכניתמקרב 

תרמה , ותהתלמידים בנושאים הקשורים לבריאותרמה והעשירה את הידע של במיוחד 

 להתנהגות תרמה אך גם התלמידים של והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב לשינוי

  . התלמידים בקרב יותר נבונה מזון צריכת

הידע  בהעשרתהיא  , לתפיסתם,עולה כי עיקר התרומה מנהלים במדגם ארצי מייצגמדיווחי 

 נבונה מזון צריכת התנהגות), ובמדרג השני בעידוד 80%( בריאות של התלמידים בנושאי
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  בהתאמה).  60%-וכ 65%( והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב שינויו יותר

התקבל מדרג תרומה זהה לזה שעלה מקרב המנהלים  (בשתי הקבוצות) המחנכיםבקרב 

מאלו שבמדגם ארצי  80%-מהמחנכים שבתכנית וכ 90%- במדגם ארצי מייצג, כאשר  כ

על תרומה לצריכת  –י הקבוצות) (בשת 70%- לידע בנושאי בריאות, כ מייצג דיווחו על תרומה

  על תרומה לשינוי לחיוב בהרגלי הפעילות הגופנית והפנאי. - 60%- מזון נבונה, וכ

; מעט יותר בקרב המשתתפים בתכנית) העריכו כי 70%-60%לבסוף, רוב המשיבים (

התלמידים בכל הקשור התכנית סייעה בהגברת המודעות וגם בשינוי התנהגות 

אין כל שינוי או השפעה של התכנית  , ורק בודדים העריכו כילהתנהגויות מקדמות בריאות

  .על עמדות התלמידים והתנהגותם בתחומי הבריאות
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  מסקנות ותובנות
 לתכנית המנהלים בותמחוי

מתוך  13ההיענות לסקר בקרב המנהלים מבתי ספר אשר השתתפו בתכנית נמוכה: רק  •

מנהלים השיבו לסקר. ייתכן שההיענות הנמוכה קשורה להיבטים טכניים (כגון: עיתוי  25

, או ריבוי פניות להשתתף בסקרים למנהלים לאור סקר נוסף שהתקיים איסוף הנתונים

 לתכנית המנהלים של המחויבות רמת לגבי תהיות מעוררת) אולם היא אף במקביל

 .ולקידומה

בהקשר זה, נציין כי המניע להצטרפות לתכנית "אורח חיים פעיל ובריא", לפי דיווחי  •

(ואמנם, התכנית הופעלה כתכנית  יוזמה של הרשותהמנהלים, היה, במקרים רבים, 

בהיקף דומה, היו מנהלים שדיווחו כי הצטרפו לתכנית ביוזמתם. לפי עם זאת, יישובית). 

  בריאות תפקיד ברתימת בתי הספר לתכנית.דיווחי המנהלים, גם לפיקוח על ה

 !?"בריא חיים אורח שנת" לאור או תכניתהכתוצאה מ

, וכי הארצית החינוך במערכת" בריא חיים אורח" בסימן הייתה ב"תשע שנתאין ספק ש •

הגדרת הנושא כקדימות בית ספרית והעיסוק האינטנסיבי בקידום תחום הבריאות וחינוך 

היו  - הן בבתי ספר אשר בתכנית והן בבתי ספר אשר במדגם ארצי מייצג  –לבריאות 

ידי -קשורים להכרזה על שנה זאת כשנת "אורח חיים בריא". זה נאמר בפה מלא הן על

 עסקו התלמידים כלידי המחנכים. בקנה אחד עם דיווחים אלו, עלה כי - המנהלים והן על

 . קודמות בשנים מאשר תריו לבריאות בחינוך או בריא חיים באורח השנה

  : בנושא העיסוק להרחבת ייחודית תרומה לתכנית כי נראה, זאת עם יחד

 בנושא(הקניית ידע  הרלבנטיות מהפעילויות אחת בכל התלמידים של העיסוק היקף •

פעילות  ,לבריאות לחינוך הקשורים אחרים בנושאיםאו  השמנה ומניעת נכונה תזונה

, קיום הספר בבית ספורטיבית או גופנית פעילותעיסוק ב אלו, בנושאים תיתיחווי

 גדול) הלימודים שעות אחרי ספורטיבית או גופנית פעילותועיסוק ב ,פעיל4ת הפסקות

קצת יותר בקרב המשתתפים בתכנית בהשוואה למדגם ארצי מייצג (הפער ניכר 

 בדיווחי המחנכים ובדיווחי התלמידים).

 בריא חיים אורח תכני שילובבאותו אופן, רוב המחנכים, משתי הקבוצות, דיווחו על  •

, אך ניכר פער לתלמידים ייעודיים מפגשים של קיומם ועל הדעת תחומי בהוראת

בעיסוק בנושא  לטובת המשתתפים בתכנית (אגב, לא ניכר פער בכל הקשור לקיומם 

 ). של ימי שיא או הפסקות פעילות

,  בבתי הספר שהשתתפו בתכנית ועוצמתו להגדלת היקף העיסוק בתחוםמעבר  •

 במיוחד תרמה -תפיסת המנהלים לפי  –"אורח חיים פעיל ובריא" הכניסה לתכנית 
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 ותוטמע הספר בית תלמידי כל את שתשרת באופן, בתחום עבודה תכנית הבנייתל

נוספים שנדרשים לקידום התחום (רכישת  משאבים, וכן להשגת הלימוד תחומי בכל

ציוד, תשלום לכוח אדם מקצועי וכו'). מנהלים שלא השתתפו בתכנית מיקדו את 

, אולם השינוי, בשנת תשע"ב, במיוחד בהרחבת מגוון או כמות הפעילויות בתחום

, למרות שהיו גם כאלו שהתייחסו ולא מתמשכות הדגש הוא על פעילויות נקודתיות

  ית עבודה ולקביעת מדיניות בתחום.לבניית תכנ

מנהלים מבתי ספר  אשר : המדווח הסיוע היקףהבדל נוסף, בין שתי הקבוצות, הוא ב •

קיבלו השתתפו בתכנית דיווחו, בהיקף גדול משמעותית מאלו במדגם ארצי מייצג, כי 

 סיועבמיוחד ו, התכנית הפעלת לצורך ספריים בית חוץ מגורמים סיוע או ליווי, תמיכה

 בעלי ותיאום גיוסוכן ב  לתכנית והתאמתם תכנים באיסוף ,ספרית הבית התכנית בבניית

 בבית התכנית הפעלת על הקל או תרם סיוע שקיבלוה להערכתםיותר מכך, . מקצוע

והשתלמויות  הדרכה , הנחייה,ליווישתתמקד ב פתנוס תמיכהביקשו וכמחציתם  ספרה

אנשי מתמיכה המחנכים עצמם, גם כן, ביקשו . במתן משאבים וציודבסיוע וכן  למורים

יפעילו  רעיונות להפעלות וחומרי הוראה וכן להם אותם ויתנו ידריכושמקצוע חיצוניים 

  .תלמידים והוריםישירות 

 הספר בבית העיסוק באורח חיים בריא מיסוד

בכל בתי הספר (אם אמנם נעשתה),  בשנים קודמותלרוב, הפעילות שנעשתה בתחום זה  •

(ורק בהיקף קטן באמצעות תכנית ממוסדת, ספרית  בית וכיוזמה עצמאי באופן נוהלה

 ובמיוחד "תפור עלי" ו"זוזו"). 

ביצעו מהלכים שנועדו רוב בתי הספר אשר השתתפו בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא"  •

, לפי ההנחיות של הפיקוח על הבריאות, כולל: הקמת בקידומו ולסייע התחום את למסד

צוות היגוי בית ספרי פעיל ומנהיגות תלמידים לתחום, הגדרת יעדים ומטרות לשנת 

תשע"ב, כתיבת תכנית פעולה בית ספרית לתחום הבריאות והחינוך לבריאות והתאמתה 

 לצרכי הכיתות. 

 בתחום צרכים ומיפוי איתור, כולל: חשיבה לטווח ארוך בתחוםמהלכים המעידים על 

בכיתות (כך שניתן יהיה להיענות באופן דיפרנציאלי לצרכים הייחודיים) והגדרת יעדים 

נעשו בהיקף קטן יותר (אם כי עדיין שיעור לא מבוטל דיווחו כי גם  -ומטרות רב שנתיים 

  מהלכים אלו בוצעו).

 בתי הספרב נושאים במוקד העיסוק באורח חיים בריא

רח חיים בריא וחינוך לבריאות בבתי הספר, התמקד בתשע"ב בשני נושאים קידום או •

  . גופנית פעילותעידוד  –והשני  תזונה בריאהעידוד  –מרכזיים: האחד (המוביל) 

במסגרת עידוד תזונה בריאה, ניכרת מעורבות רבה יותר, בשנה זאת, של צוות בית הספר 
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ובעידוד הבאת "כריך בריא". הדגש על או תלמידים שהוסמכו לכך בכריך ארוחת העשר 

תזונה בריאה בא לידי ביטוי אף ביישום נרחב יותר של מדיניות בית ספרית האוסרת על 

הבאת ממתקים וחטיפים לבית הספר והקפדה על כך (למרות שהאיסור וההקפדה עליו 

 מאפיינים פחות את בתי הספר שבתכנית).

בשנה האחרונה,  –שמהותו הקפדה על תזונה בריאה יותר  -בשני היבטים אלו השינוי 

בולט יותר בקרב המשתתפים בתכנית (למרות שהתוצאה די דומה); ייתכן שיש בכך כדי 

שבמוקד התכנית  –להעיד ראשית, על כך שהשינוי במדיניות קשור ליישום התכנית ושנית 

הקשור לתזונה בריאה, נמוכה יותר ואכן כדאי  בתי ספר שנקודת הפתיחה שלהם, בכל

 היה שיהוו אוכלוסיית יעד לתכנית מעודדת חינוך לבריאות.

 תכנית פעולה בית ספרית

 מעורב צוות מצומצם ממוריבית ספרית, לרוב היה  תכנית פעולה בתכנון: תכנון והפעלה •

האם זהו  . כדאי לשקולכלל המורים או צוות מצומצם – בהפעלתהבית הספר ואילו 

מנהלים, גם כן, לרוב (אך לא תמיד!) העידו על  התמהיל הרצוי מבחינת מפעילי התכנית.

מעורבותם בתכנון התכנית הבית ספרית לתחום ובהגדרת הנושאים והפעילויות 

חלק בתכנית "אורח חיים פעיל ובריא"  מבתי ספר אשר לקחושהתקיימו. לגבי המנהלים 

יש כדי לשפוך בעמדת המנהלים  י התכנית מהם והאםיש לברר מה הציפייה של מפעיל

), במיוחד כאשר לעיללתכנית (בהמשך לנאמר בות שלהם אור נוסף על רמת המחוי

ם וההטמעה שלה יישוהההצטרפות לתכנית היא החלטה (לפחות בחלקה) יישובית ו

  .הספק החיצוני שמבוצעים על ידיאלא גם למהלכים  ,לא רק ליוזמה בית ספרית יםקשור

הרושם הוא שלבתי הספר עצמאות רבה בכל הקשור לאופן הפעלת  :עצמאות ביישום •

-התכנית לקידום אורח חיים בריא ושהם היו רוצים לשמר זאת. לעומת זאת, מעט פחות (כ

) מהמחנכים העידו על עצמאותם בהפעלת התכנית בכיתות, כאשר חלקם היו רוצים 70%

דווקא. הרצון בהבניה נוספת עולה בקנה אחד עם  ר חופש וגמישות וחלקם יותר הבנייהיות

   שיוכלו להפעיל בכיתות. מסודרים מערכי שיעורלבקשותיהם לתכנים ו

  כר פורה לשינוי ולאימוץ התנהגויות מקדמות בריאות

באשר לפוטנציאל לקדם שינוי בקרב התלמידים, ולעודד התנהגויות בעלות אופי בריא  •

 יותר, נראה כי יש לכך סיכוי.

צורכים אוכל מגוון, כולל מגוון מזונות  םתלמידיה : לפי דיווחיהםקידום תזונה בריאה •

בריאים, פירות וירקות אך גם מגוון מתוקים. כמו כן, הם נוהגים לשתות במיוחד מים (אך 

גם משקאות אחרים בהיקף קטן יותר). זאת ועוד, רובם אף מאמינים שחשוב לאכול בריא. 

 ד שיאפשר לגייס אותם להיטיב את תזונתם ולאכול בריא יותר. כלומר, נראה כי יש יסו
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: אמנם, וכפי שאנו מכירים מהמציאות היומיומית בה אנו חיים , עידוד פעילות גופנית •

ומקדישים  במחשב או בטאבלט מדי יום ולשחקבטלוויזיה  הילדים בארץ נוהגים לצפות

 בבית הספר מן ההפסקהלבלות את זלכך חלק ניכר מזמנם. עם זאת, הם מעדיפים 

 'שקטות'לעסוק בפעילויות בעלות אופי פעיל על פני פעילויות ובפעילות אקטיבית בחצר 

בשעות אחה"צ. כמו כן, עמדותיהם כלפי פעילות גופנית (ההנאה שהם מפיקים ממנה 

והחשיבות שמייחסים לה) חיוביות והם מפגינים נכונות להגדיל את היקף עיסוקם בפעילות 

 . מסוג זה

זאת ועוד, נראה כי תלמידים אשר לוקחים חלק בתכנית מתחילים מעמדה נחותה יותר  •

משך צריכת בכל הקשור לעיסוק בפעילות גופנית בהשוואה לעמיתיהם במדגם ארצי מייצג: 

 אחה"צ בעלת אופי פעיל היקף העיסוק בפעילות גופנית'זמן מסך' רבה יותר בקרבם,  ו

בהשוואה לעמיתיהם במדגם ארצי מייצג. לפיכך, נראה כי הפוטנציאל לשינוי  נמוך יותר

  בקבוצה זאת (והצורך בו) אף בולטים יותר.

 הרחבת ההשפעה למעגלים נוספים מעבר לתלמידים:

בעוד שחלה עלייה ניכרת בהיקף הפעילות לקידום אורח חיים בריא וחינוך לבריאות בקרב  •

 . מוגבלת –מורים והורים  –למעגלים נוספים שהרחבת ההשפעה התלמידים, הרי 

, בהשוואה שיעור כפול מהמחנכים שלקחו חלק בתכניתאמנם לפי עדויותיהם,   :מורים

אולם מדובר רק בכמחצית  ,השתתפו במפגשים בנושא לאלו במדגם ארצי מייצג

ייתכן כי ממצא זה מרמז על הצלחה מסוימת, של התכנית, בהרחבת  לפיכך, מהמחנכים;

אולם נראה כי יש מקום להרחיב יותר את מעגל מעגל ההשפעה מהתלמידים לקהילה 

. זאת ועוד, שיעור ניכר מהמחנכים שהשתתפו בפעילויות דיווחו כי המשתתפים

כדאי להשקיע השתתפותם סייעה להם לקדם את תחום החינוך לבריאות ולכן נראה כי 

  מאמץ נוסף בהתפתחות התכנית לכיוון זה. 

עודכנו ם, כפי הנראה הם במיוחד ההורי דיווחו על מעורבות שרוב הנסקריםלמרות  :הורים

 היוו קהל יעד לפעילות –ובמידת מה  לגבי המתרחש בבית הספר ובנושא אורח חיים בריא

. גם לויות הייתה מצומצמת)בתכנון או בהעברת פעי –(ואילו מעורבות אקטיבית יותר 

ים, כאשר כמעט כפול מאלו מורהמעורבות לגביהם נמצא פער דומה לזה שנמצא לגבי 

שהשתתפו בתכנית דיווחו כי ההורים היוו קהל יעד לפעילויות בנושא בהשוואה למדגם 

  ארצי מייצג (לפי דיווחי המחנכים). 

ת יכולה הייתה להרחיב את השתתפות מחנכים והורים בפעילויות ייעודיוההנחה היא ש

הידע שלהם, להגביר את המודעות לחשיבותו של הנושא, לעורר מחויבות ובסופו של דבר 

, ולכן להפעיל אותם (כתומכים או כמובילים את נושא אורח חיים בריא) מול התלמידים

  .כדאי להמשיך לפעול באפיק זה
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  תרומה נתפסת של התכנית

 אורח לקידום הפעילות כי העריכו -הן בתכנית והן במדגם ארצי מייצג  - רוב המשיבים  •

במיוחד  :תרמה לתלמידים במגוון היבטים שהתקיימה לבריאות וחינוך בריא חיים

 צריכת להתנהגותאך אף תרמה  ,בנושאים הקשורים לבריאותהם העשירה את הידע של

זאת ועוד, רובם  הם.של והפנאי הגופנית הפעילות בהרגלי לחיוב לשינויו יותר נבונה מזון

 העיסוק בנושא סייע; מעט יותר בקרב המשתתפים בתכנית) העריכו כי 70%-60%(

בהגברת המודעות וגם בשינוי התנהגות התלמידים בכל הקשור להתנהגויות מקדמות 

בריאות, ורק בודדים העריכו כי אין כל שינוי או השפעה של על עמדות התלמידים 

 . והתנהגותם בתחומי הבריאות

אמנם, קיים פער בעמדות המשיבים משתי הקבוצות, כאשר עמדות המשתתפים בתכנית  •

לגבי תרומתה לתלמידים חיוביות יותר, אולם הפער לא גדול; מעניין יהיה לבחון את השינוי 

בהיקף הפעילות בשנת תשע"ג (שלא הוגדרה כ"שנת אורח חיים בריא" מערכתית) 

את השינוי בתפיסת ההשפעות על התלמידים בשתי הקבוצות, כדי ללמוד על ובהתאם 

  המחויבות לתחום, כתוצאה מהשתתפות בתכנית, ועל תרומתה הנתפסת לתלמידים.

  שביעות רצון מהתכנית

ם בשנת מהתכנית לקידום אורח חיים בריא שיושמה בבית ספרמרוצים הרוב לבסוף,  •

לאור  ,בשנה הבאה בכיתתםלהמשיך וליישם את התכנית תשע"ב, וכמעט כולם ירצו 

חשיבות הנושא עבור התלמידים וכן התפיסה שהעיסוק בו תורם לתלמידים ומשפיע 

 לטובה. 

יעסקו בנושא שנה מהמחנכים בתוכנית העריכו כי  40% -בפועל, כמחצית מהמנהלים וכ •

רצי מייצג), אולם מכפי שעסקו בו בשנה זאת (לעומת כרבע מאלו במדגם א הבאה יותר

נראה כי עמדה זאת קשורה לכך שהעיסוק בתחום נתפס כאינטנסיבי כבר השנה ולאור 

  הציפייה כי בשנה הבאה יוגדרו נושאים מתחרים לעסוק בהם.

בתחום אורח חיים בריא  יותר שיעסקו כדי כי  מנהלים שלא השתתפו בתכנית ציינו

ושעות  תקציבם, משאבי ); חומרים ותכנים; והדרכה לצוות (ואף גיוסו לנושא ליווי נדרשים

 . לימוד

  סיכום

רב בנושא אורח חיים בריא במערכת החינוך  בעיסוק התאפיינהב שנת תשע" לסיכום, •

בבתי  בנושא העיסוק להרחבת ייחודית תרומה לתכנית כי נראהעם זאת, בישראל. 

אורח חיים בריא כפי שבא לידי ביטוי בהיקף הפעילויות הרלבנטיות, שילוב הספר, 

בלמידה השוטפת ובמפגשים ייעודיים, מיסוד התחום באפיקים שונים והבניית תכנית 

  עבודה לתחום.
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בקרב התלמידים, ולעודד התנהגויות בעלות  יש פוטנציאל לקדם שינויכי במקביל, נראה  •

זאת ועוד הצורך  אופי בריא יותר הן בתחום התזונה והן בכל הקשור לפעילות הפנאי.

  בשינוי בולט במיוחד בקרב התלמידים אשר בבתי ספר שהשתתפו בתכנית.

 כנושא חשוב וראויבקרב התלמידים נתפס  לבריאות וחינוך בריא חיים אורח ככלל, קידום •

 מרוצים ממנההרוב , לתכנית. בנוגע לתלמידים כתורמות והפעילויות שנעשו כדי לקדמו

 .בשנה הבאה גם אותהלהמשיך וליישם ירצו וכמעט כולם 


